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ADVOGADO: ANDRE GALVAO PEREIRA (OAB RJ156129)
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EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. "OPERAÇÃO LAVAJATO". MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ARTIGO
91 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 125 A 144 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BLOQUEIO DE
VALORES. PRESENÇA DE PERICULUM IN
MORA E FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO
DA MEDIDA.
1. Recai o sequestro sobre bens que constituam provento
da infração penal, e o arresto sobre bens adquiridos licitamente, a fim de
garantir a reparação dos danos causados pela infração e o pagamento de
custas, multas e prestações pecuniárias.
2. A regra do § 2º do artigo 91 do Código Penal autoriza a
extensão da medida assecuratória sobre bens ou valores equivalentes ao
produto ou proveito do crime, quanto estes não forem encontrados, para
posterior decretação de perda.
3. Em se tratando de arresto/hipoteca legal, decretados
parao fim de assegurar o pagamento da pena de multa, custas
processuais e reparação do dano decorrente do crime, irrelevante a
alegada proveniência lícita dos bens.
4. Não há necessidade de se evidenciar com elementos
concretos e específicos o periculum in mora, pois este é pressuposto pela
lei, notadamente nos casos de crimes praticados contra a administração
pública, como ocorre no presente caso. Dessa forma, havendo a
probabilidade de que o investigado, caso continuasse com a livre
disposição de seus bens, pudesse iniciar um processo de dissipação, que
resultaria em efeitos práticos inexistentes, quanto aos aspectos
patrimoniais da persecução, a decretação da medida contritiva se mostra
justificada. Precedentes.
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41614266106622267148990917825&evento=40400188&key=069f…
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5. Em relação ao fumus boni iuris, este deve estar
fundamentado na análise de provas de materialidade e indícios de autoria
apresentados pela acusação no momento processual que se encontra a
persecução penal. No presente caso, apontou-se que três
colaboradores relataram que o apelante seria destinatário de propinas,
sendo tais relatos bastante convergentes entre si, e complementados com
outros indícios que indicam a proximidade do investigado com os
núcleos criminoso citados na investigação, tais como emails e dados
cadastrais.
6. Apelação criminal improvida.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação criminal,
nos termos da fundamentação, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2021.
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