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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
AGDO.(A/S)

: MIN. MARCO AURÉLIO
: MIN. ROBERTO BARROSO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: AÉCIO NEVES DA CUNHA
: ANDREA NEVES DA CUNHA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARRESTO.
ATO DE CORRUPÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. PENA DE MULTA.
1.
O Ministério Público possui legitimidade para requerer
medidas assecuratórias da reparação de danos causados por atos de
corrupção, bem como do pagamento da eventual pena de multa, seja no
interesse da Fazenda Pública, seja no interesse da sociedade (CF, arts. 127,
I, e 129, caput; CPP, arts. 134 e 142).
2.
Para a decretação do arresto, devem ser verificados: (a) a
plausibilidade do direito, representada (a.1) por indícios de materialidade
e autoria e (a.2) pela estimativa do dano causado pelo delito, do valor das
despesas processuais e do montante das penas pecuniárias; e (b) o perigo
na demora.
3.
A presença de indícios de materialidade e autoria dos
crimes de corrupção passiva (art. 317, caput, do CP) e de tentativa de
embaraço de investigações relacionadas a organização criminosa (art. 2º, §
1º, da Lei nº 12.850/13) está caracterizada pelo recebimento integral da
denúncia oferecida no Inquérito nº 4506 contra os agravantes e outros
acusados (minha relatoria para acórdão, Primeira Turma, j. 17.04.2018).
4.
Embora exista uma tendência de se reconhecer a
possibilidade de danos morais coletivos em decorrência de atos de
corrupção, ainda não houve manifestação a respeito por parte do
Supremo Tribunal Federal. É prematuro, portanto, arrestar
antecipadamente bens dos agravantes para assegurar a reparação dessa
espécie de danos.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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5.
É razoável o valor estimado pelo Ministério Público
Federal, de R$ 1.686.600,00 para cada agravado, para a incidência da
medida cautelar, voltada a assegurar o pagamento da eventual pena
pecuniária, a ser imposta em caso de condenação.
6.
Na execução das penas de multa, na Ação Penal nº 470, boa
parte dos condenados procurou furtar-se ao seu pagamento alegando
insuficiência de patrimônio.
7.
O perigo na demora é ínsito às medidas assecuratórias
penais, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de
dissipação patrimonial pelos acusados.
8.
Agravo parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do
Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de
votos, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Ministro Luís
Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco
Aurélio, Relator, e Alexandre de Moraes.
Brasília, 12 de março de 2019.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - REDATOR P/O ACÓRDÃO
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
AGDO.(A/S)

: MIN. MARCO AURÉLIO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: AÉCIO NEVES DA CUNHA
: ANDREA NEVES DA CUNHA
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, como relatório,
as informações prestadas pelo assessor Dr. Rafael Ferreira de Souza:
Vossa Excelência, em 28 de novembro de 2017, deixou de
acolher o pedido de implemento das medidas cautelares
patrimoniais de sequestro, arresto e indisponibilidade de bens e
ativos em face de Aécio Neves da Cunha e Andrea Neves da
Cunha.
Mediante a petição/STF nº 76.654/2017, a ProcuradoriaGeral da República busca a reconsideração do pronunciamento
apenas quanto ao indeferimento da medida de arresto. Requer,
sucessivamente, o recebimento da peça como agravo. Destaca o
acerto do que decidido com relação à inviabilidade do
sequestro dos valores supostamente produto de corrupção,
reportando-se à apreensão, pela Polícia Federal, de R$
2.000.000,00 e a depósito em conta bancária à disposição da
Justiça. Assevera necessário adequar os limites do pedido de
arresto. Alude à prática de crime único de corrupção passiva,
em concurso de agentes, a implicar um só dano moral coletivo,
afirmando-o quantificado em R$ 4.000.000,00. Sublinha tratar-se
de obrigação solidária, citando o disposto nos artigos 275 e 942
do Código Civil, devendo ser esse o montante objeto da
constrição, e não o dobro dele, conforme constou da petição
inicial. Menciona a multa penal, de caráter individual, projetada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14889448.
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em R$ 1.686.600,00, a ser futuramente aplicada contra ambos os
requeridos. Aponta cabível o arresto como medida preliminar e
preparatória à especialização da hipoteca legal, para assegurar
que o patrimônio encontrado em nome de Aécio Neves e
Andrea Neves venha a garantir a reparação do dano, moral e
material, causado pela conduta. Evoca os artigos 134 e 136 do
Código de Processo Penal. Salienta estar a providência sujeita
aos requisitos comuns às medidas cautelares em geral. Diz
atendidos os alusivos ao sinal do bom direito, presente o que
exposto na denúncia ofertada nos autos do inquérito nº 4.506,
bem assim ao perigo, tido como presumido, de a demora no
julgamento esvaziar a eficácia da medida. Aduz não depender a
providência da comprovação da intenção dos autores do crime
de dilapidar o próprio patrimônio. Preconiza o arresto de bens
de titularidade da Aécio Neves da Cunha e Andrea Neves da
Cunha até o limite de R$ 5.686.600,00.
Vossa Excelência, em 6 de março de 2018, determinou a
abertura de vista aos agravados, para, querendo, manifestaremse.
Mediante a petição/STF nº 18.632/2018, subscrita por
advogado credenciado, Andrea Neves da Cunha apresentou
contraminuta. Afirma inviável o acolhimento dos pedidos
contidos nos itens 6 e 7 da denúncia oferecida no inquérito nº
4.506, alusivos à reparação de danos com base no artigo 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal. Destaca não haver
prejuízo material à União nem referência a uso ou desvio de
recursos públicos. Entende impróprio que a reparação de
supostos danos morais seja decidida no âmbito de processocrime, aludindo à dificuldade de demonstração e valoração do
prejuízo. Alega não ter o Órgão acusador indicado o dano
causado nem a pessoa que o teria sofrido. Tem como acertada a
decisão mediante a qual indeferido o pleito de arresto e
hipoteca legal, destinado à garantia das indenizações. Articula
inexistente suporte legal para a pretendida fixação de danos

2
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documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14889448.

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 47

200

PET 7069 AGR / DF
morais em R$ 4.000.000,00, dobro do numerário entregue por
Joesley Batista. Sustenta descabida a constrição de bens, no
valor de R$ 1.686.600,00, para o fim de garantir eventual
aplicação de pena de multa em caso de condenação. Requer seja
negado provimento ao recurso.
Aécio Neves da Cunha, em contraminuta – petição/STF nº
19.971/2018 –, postula o desprovimento do agravo. Aponta não
preenchidos os requisitos do artigo 134 do Código de Processo
Penal. Diz pendente o recebimento da denúncia, não sendo
suficiente, para a imposição do arresto, a mera possibilidade ou
probabilidade da infração. Quanto ao perigo na demora, anota
ausente notícia de prática de atos de disposição do patrimônio,
voltados a tornar inviável o ressarcimento de eventuais
prejuízos. Assinala a erronia da articulação do Órgão acusador
no que assevera dever ser considerado presumido o risco.
Salienta revelar-se inadmissível buscar a reparação por dano
moral causado à sociedade. Ressalta a inexistência de prejuízo
material à União ou a particular que justifique a aplicação do
artigo 387, inciso IV, do citado diploma legal. Afirma arbitrário
o cálculo, pelo Ministério Público Federal, da suposta pena de
multa.
A Primeira Turma, em 17 de abril último, recebeu a
denúncia, formalizada pela Procuradoria-Geral da República
em 2 de junho de 2017, contra Aécio Neves da Cunha, Andrea
Neves da Cunha, Frederico Pacheco de Medeiros e Mendherson
Souza Lima. Quanto ao primeiro, fê-lo relativamente aos crimes
versados nos artigos 317, cabeça (corrupção passiva), do Código
Penal e 2º, § 1º (embaraçar a investigação de infração penal que
envolva organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, na forma
do artigo 14, inciso II, do aludido Código; com relação aos
demais acusados, considerado o delito previsto no artigo 317,
cabeça (corrupção passiva), combinado com o 29 (coautoria).

É o relatório.
3
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AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeuse aos pressupostos de recorribilidade. O processo foi recebido no
Ministério Público Federal em 7 de dezembro de 2017, tendo sido
protocolada a peça, subscrita pela Procuradora-Geral da República, no
dia 15 seguinte, dentro do prazo legal, considerado o feriado judiciário de
8 de dezembro (sexta-feira).
Reitero o que consignei acerca da inviabilidade da medida de arresto
de bens de Aécio Neves da Cunha e Andrea Neves da Cunha:
[…]
Relativamente ao pedido de arresto, como providência
preliminar e preparatória à especialização da hipoteca legal,
tem-se medida destinada a assegurar que o patrimônio
encontrado em nome dos requeridos venha a garantir a
reparação do dano causado com a alegada prática criminosa e o
pagamento de despesas judiciais. Não há notícia de que Aécio
Neves da Cunha e Andrea Neves da Cunha estejam praticando
atos de disposição do patrimônio buscando tornar inviável o
ressarcimento de eventuais prejuízos. Mostra-se impróprio
partir da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria
de postura digna, por estarem submetidos aos holofotes da
Justiça. Há de revelar-se dado concreto, individualizado, a
demonstrar a indispensabilidade da providência.
O Órgão acusador aponta, em exclusivo exercício de
previsão, a suposta indenização a ser determinada a título de
dano moral coletivo, chegando ao valor de R$ 7.686.600,00 para
ambos os requeridos. Observem caber ao julgador, na sentença,
fixar o valor mínimo para reparação dos danos provenientes do
crime, considerado o prejuízo sofrido pela vítima. É o que prevê
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14889449.
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Vale destacar que o artigo 134 do mesmo Código exige,
para imposição da especialização de hipoteca legal sobre
imóveis, a certeza da infração – não sendo suficiente a mera
possibilidade ou probabilidade – e a existência de indícios
suficientes da autoria. Conforme consignado nas informações,
tem-se a pendência do recebimento da denúncia ofertada no
âmbito do inquérito nº 4.506, no qual, em 22 de novembro
último, determinei a notificação dos acusados para oferecerem
resposta, consoante dispõe o artigo 4º da Lei nº 8.038/1990.
Surge prematuro implementar as medidas solicitadas,
representativas de grave constrição ao patrimônio licitamente
auferido – até prova em contrário –, devendo-se aguardar o
crivo do Colegiado quanto à presença ou não de indicativos a
conduzirem à deflagração da ação penal. Idêntica óptica deve
ser adotada relativamente à pretensão de restrição das contas
bancárias dos requeridos, bem assim de qualquer investimento
realizado por eles.
[…]

Ainda que recebida a denúncia, no que assentada a materialidade e a
existência de indícios de autoria quanto aos delitos atribuídos aos
agravados, bem assim realizada a adequação dos valores pretendidos
pelo Órgão acusador, o quadro não se altera. Inexistem indicativos de que
Aécio Neves da Cunha e Andrea Neves da Cunha estejam praticando atos
voltados a obstar o ressarcimento de eventuais prejuízos. Tem-se como
não preenchido requisito específico do implemento da medida
patrimonial requerida, alusivo ao perigo na demora, revelando-se
desnecessária a constrição.
Desprovejo o agravo.

2
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : AÉCIO NEVES DA CUNHA
AGDO.(A/S) : ANDREA NEVES DA CUNHA
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, Relator, que
negava provimento ao agravo regimental, pediu vista dos autos o
Ministro Luís Roberto Barroso. Falaram: o Dr. Alberto Zacharias
Toron pelo Agravado Aécio Neves da Cunha e o Dr. Marcelo Leonardo
pela Agravada Andrea Neves da Cunha. Presidência do Ministro
Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 22.5.2018.
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes
à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber
e Luís Roberto Barroso.
Subprocurador-Geral
Branco.

da

República,

Dr.

Paulo

Gustavo

Gonet

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14933513
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069 DISTRITO FEDERAL
VOTO–VISTA
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL. ARRESTO. ATO DE
CORRUPÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. PENA
DE MULTA.
1. O Ministério Público possui legitimidade
para requerer medidas assecuratórias da
reparação de danos causados por atos de
corrupção, bem como do pagamento da
eventual pena de multa, seja no interesse da
Fazenda Pública, seja no interesse da
sociedade (CF, arts. 127, I, e 129, caput; CPP,
arts. 134 e 142).
2. Para a decretação do arresto, devem ser
verificados: (a) a plausibilidade do direito,
representada (a.1) por indícios de
materialidade e autoria e (a.2) pela
estimativa do dano causado pelo delito, do
valor das despesas processuais e do
montante das penas pecuniárias; e (b) o
perigo na demora.
3. A presença de indícios de materialidade e
autoria dos crimes de corrupção passiva
(art. 317, caput, do CP) e de tentativa de
embaraço de investigações relacionadas a
organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº
12.850/13)
está
caracterizada
pelo
recebimento integral da denúncia oferecida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D19F-29CE-CB63-2614 e senha 80A2-4418-822D-E44C
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no Inquérito nº 4506 contra os agravantes e
outros acusados (minha relatoria para
acórdão, Primeira Turma, j. 17.04.2018).
4. Embora exista uma tendência de se
reconhecer a possibilidade de danos morais
coletivos em decorrência de atos de
corrupção, ainda não houve manifestação a
respeito por parte do Supremo Tribunal
Federal. É prematuro, portanto, arrestar
antecipadamente bens dos agravantes para
assegurar a reparação dessa espécie de
danos.
5. É razoável o valor estimado pelo
Ministério Público Federal, de R$
1.686.600,00 para cada agravado, para a
incidência da medida cautelar, voltada a
assegurar o pagamento da eventual pena
pecuniária, a ser imposta em caso de
condenação.
6. Na execução das penas de multa, na Ação
Penal nº 470, boa parte dos condenados
procurou furtar-se ao seu pagamento
alegando insuficiência de patrimônio.
7. O perigo na demora é ínsito às medidas
assecuratórias penais, sendo desnecessária a
demonstração de atos concretos de
dissipação patrimonial pelos acusados.
8. Agravo parcialmente provido.
1.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério
Público Federal especificamente contra o trecho da decisão, proferida
pelo Exmo. Min. Marco Aurélio, que indeferiu a decretação do arresto
requerido contra o Senador da República Aécio Neves da Cunha e

2
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Andrea Neves da Cunha.
2.
Na petição inicialmente indeferida, o Ministério Público
havia requerido: (a) o sequestro de bens e ativos dos agravados no
montante de R$ 2.000.000,00, correspondente ao produto do crime de
corrupção passiva pelo qual foram denunciados no Inquérito nº 4.506; (b)
o arresto de R$ 5.686.600,00 sobre o patrimônio lícito de cada um dos
agravados, a fim de garantir (b.1) a reparação do dano moral por eles
causado em virtude da suposta prática do crime contra a Administração
Pública, no valor de R$ 4 milhões; (b.2) o pagamento da multa penal a eles
eventualmente aplicada ao fim da ação criminal contra eles instaurada, no
montante de R$ 1.686.600,00.
3.
Na decisão agravada, o Min. Marco Aurélio indeferiu
totalmente o pleito, sob os seguintes fundamentos: (a) o montante
correspondente ao suposto proveito do crime de corrupção passiva – R$ 2
milhões – já foi apreendido e se encontra à disposição da Justiça; (b) é
incabível o arresto de bens, já que não há indícios de que os agravados
estejam praticando atos de dilapidação do patrimônio; (c) não há “certeza
da infração” imputada aos acusados, até porque a denúncia não havia
ainda – naquele momento – sido recebida.
4.
Na peça recursal, o Ministério Público Federal insurge-se
parcialmente contra a decisão, apenas no que se refere ao indeferimento
do arresto, reconhecendo que o suposto produto do crime foi apreendido
e se encontra depositado numa conta judicial.
5.
Em seu voto, o Exmo. Ministro Marco Aurélio negou
provimento ao agravo, justificando a manutenção de sua decisão
monocrática na ausência de atos voltados a obstar o ressarcimento de
eventuais prejuízos.
6.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

3
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Passo a votar.
7.
O Código de Processo Penal prevê, como medidas
cautelares de natureza patrimonial, o sequestro (arts. 125 a 131), a
especialização e registro de hipoteca legal (arts. 134 e 135), o arresto
prévio da hipoteca legal (art. 136) e o arresto subsidiário de bens móveis
(art. 137).
8.
Tais medidas cautelares podem servir a uma de duas
distintas finalidades: o sequestro visa a garantir o confisco do produto do
crime como efeito da condenação (CP, art. 91, II, b); as demais se destinam
a assegurar a reparação do dano causado pelo delito (CPP, arts. 63 e 387,
IV), além do pagamento das despesas processuais e das penas
pecuniárias que porventura venham a ser impostas na sentença
condenatória (CPP, art. 140).
9.
No caso concreto, examina-se o cabimento da medida
cautelar de arresto prévio – voltado, portanto, ao ressarcimento do
suposto dano causado pelos delitos imputados aos agravados e à garantia
do cumprimento da futura e eventual condenação ao pagamento de
despesas processuais e penas pecuniárias.
10.
Dada sua natureza cautelar, para a decretação do arresto é
necessária a demonstração (a) da plausibilidade do direito e (b) do perigo
na demora.
11.
Antes de examinar, contudo, a presença de tais requisitos,
friso que, nos termos do art. 142 do CPP, possui o Ministério Público
legitimidade para requerer as medidas assecuratórias voltadas à reparação do
dano em favor da Fazenda Pública, bem como para o pagamento de
despesas processuais e de eventuais penas pecuniárias. Considerando
que os agravantes foram denunciados pela prática de crime contra a
Administração Pública – corrupção passiva –, é evidente o interesse da
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Fazenda Pública no acautelamento patrimonial.
12.
Essa conclusão não se altera em razão do procedimento de
cobrança da pena de multa, atualmente regido pelas regras referentes à
Fazenda Pública, pois se manteve sua natureza jurídica de sanção penal.
Trata-se de dois momentos processuais inconfundíveis. As medidas
assecuratórias, de legitimidade do Ministério Público, têm por fim
assegurar o ressarcimento do dano causado à Fazenda Pública (fase
cautelar). Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa
nela imposta deve ser executada primordialmente pelo Ministério
Público, embora, por se tratar de dívida de valor, a Fazenda Pública
detenha legitimidade subsidiária para fazê-lo (fase executória) – cf., nesse
sentido, voto por mim proferido na EP 12 ProgReg.
13.
De toda sorte, no crime de corrupção passiva, o ofendido
não é somente a Fazenda Pública, mas todos os brasileiros, que se veem
privados do direito difuso à Administração Pública honesta e proba (CF,
art. 37). Dado que ao Ministério Público incumbe, por determinação
constitucional, a defesa dos interesses da sociedade (CF, art. 127, caput), é
indubitável que será o legitimado para requerer as medidas
assecuratórias patrimoniais em nome do “ofendido” (CPP, arts. 134 e
142).
14.
Sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública
(CF, art. 129, I), sua legitimidade para requerer a aplicação das sanções
penais compreende não apenas aquelas de caráter pessoal, mas também,
evidentemente, as consequências patrimoniais da condenação. Como um
dos efeitos da condenação é justamente a fixação de valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV), detém o
Ministério Público a legitimidade para requerer as medidas necessárias
para assegurar a efetividade dessa consequência.
15.

Nesse sentido, vale frisar que o papel fundamental do
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Ministério Público na busca do ressarcimento dos prejuízos difusos
causados por atos de subversão da função pública foi reforçado pela Lei
Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), que estabeleceu expressamente a
legitimidade do Parquet para requerer a aplicação de sanções às pessoas
jurídicas que pratiquem atos contra a Administração Pública (art. 19),
sendo que a condenação em ações da espécie torna certa a obrigação de
reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito (art. 21, parágrafo
único).
16.
Por sua vez, a plausibilidade do direito para a decretação da
medida cautelar se configura pela presença de indícios de autoria e
materialidade de crime que tenha gerado danos à Fazenda Pública e à
sociedade ou que seja punível com multa penal.
17.
Tais indícios de materialidade e autoria foram reconhecidos
por esta Primeira Turma na sessão de julgamento do dia 17.04.2018,
quando, por maioria, recebeu integralmente a denúncia oferecida no
Inquérito nº 4506 contra Aécio Neves da Cunha, Andrea Neves da Cunha,
Frederico Pacheco de Medeiros e Mendherson Souza Lima, pela suposta
prática do crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do CP) e,
especificamente contra AÉCIO NEVES DA CUNHA, pela tentativa de
embaraço de investigações relacionadas a organização criminosa (art. 2º, §
1º, da Lei nº 12.850/13).
18.
Em síntese, no que se refere ao delito de corrupção,
entendeu a Turma haver indícios suficientes de que, entre fevereiro e
maio de 2017, os agravados, agindo conjuntamente com Frederico
Pacheco de Medeiros e Mendherson Souza Lima, solicitaram e receberam
vantagem indevida no montante de R$ 2 milhões, em razão da função
pública de Senador da República exercida por Aécio Neves da Cunha.
19.
Cabe examinar, em seguida, se o delito de corrupção
passiva pode ter gerado, conforme sustentado pelo agravante, dano moral
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coletivo à sociedade brasileira, dada a gravidade da conduta e a grande
projeção política que possuía o agravado Aécio Neves da Cunha à época
dos fatos.
20.
Entendo que o sistema jurídico brasileiro reconhece a
possibilidade de que violações a direitos difusos ou coletivos gerem
danos morais à coletividade. Com efeito, o Código de Defesa do
Consumidor prevê como direito básico dos consumidores a “efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos
e difusos” (art. 6º, VI). Já a Lei da Ação Civil Pública disciplina os meios
processuais para o reconhecimento da “responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados (...) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”
(art. 1º, IV).
21.
No que diz respeito à possibilidade de atos de corrupção
produzirem danos morais à coletividade, vale lembrar que a Lei da Ação
Civil Pública prevê expressamente a possibilidade de danos morais
causados “ao patrimônio público e social” (art. 1º, VIII). Também a Lei
Anticorrupção, como mencionado, refere-se genericamente a danos
causados pelo ilícito, sem diferenciar entre os de caráter patrimonial e
aqueles de natureza moral (Lei nº 12.846/2013, art. 21, parágrafo único).
22.
O Superior Tribunal de Justiça, já há algum tempo, tem
decidido que “não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos
morais em ações que discutam improbidade administrativa seja pela
frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo
desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a ação
estatal” (REsp 960.926/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe 01.04.2008).
23.
Se a improbidade administrativa gera dano moral coletivo,
numa primeira análise, reputo que, com maior razão, poderia produzi-lo
a prática do crime de corrupção, que configura uma das mais críticas
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formas de improbidade administrativa. A corrupção lesa o interesse da
coletividade não somente em razão dos prejuízos econômicos (danos
patrimoniais) causados, mas também pelas suas consequências
extrapatrimoniais (danos morais), notadamente a desconfiança da
população sobre as instituições públicas e o descrédito que passa a recair
sobre todas as suas ações.
24.
Porém, nem todo ato de improbidade, ou mesmo de
corrupção, deve ser considerado grave o suficiente para colocar em risco
a confiança da coletividade no funcionamento regular da Administração
Pública. Por isso, tem reputado corretamente a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento de dano moral
coletivo deve se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à
moralidade pública” (REsp 1303014⁄RS, Rel. p⁄ Acórdão Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, j. 18.12.2014).
25.
De toda forma, ainda não houve pronunciamento deste
Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade jurídica de
reparação de danos morais coletivos, notadamente quando decorrentes
de atos de improbidade administrativa ou de corrupção.
26.
Nesse contexto, entendo prematuro determinar o bloqueio
antecipado no patrimônio dos acusados sob esse fundamento. O
cabimento da condenação em danos morais será discutido, à luz do
contraditório e da ampla defesa, no curso da ação penal.
27.
Não obstante, as medidas assecuratórias têm por objetivo
assegurar não apenas a reparação do dano, mas também o pagamento
das despesas processuais e as penas pecuniárias em caso de eventual
condenação, nos termos do art. 140 do CPP. Em relação à possibilidade
jurídica de incidência dessas consequências, em caso de condenação, não
há controvérsia.
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28.
A multa para o crime de corrupção poderá ser aplicada no
máximo de 360 dias-multa, nos termos do art. 49 do Código Penal. O
valor máximo de cada dia-multa, por sua vez, será de cinco vezes o
salário-mínimo (CP, art. 49, § 1º). Assim, estimou o agravante o montante
de R$ 1.686.600,00, para garantir o pagamento da eventual pena
pecuniária a ser imposta em caso de condenação.
29.
A rigor, o valor máximo que a multa poderá atingir em
caso de eventual condenação será de R$ 5.509.800,00, já que a penalidade
pode ser aumentada até o triplo, se for considerada ineficaz em virtude
da situação econômica do réu, nos termos do art. 60 § 1º do Código Penal.
30.
Na Ação Penal nº 470, por exemplo, os agentes políticos
foram condenados ao pagamento de penas de multa aplicadas em dobro,
com fundamento no art. 60 § 1º do Código Penal. Seguindo o mesmo
parâmetro lá aplicado, portanto, o arresto poderia ser até superior àquele
requerido pelo agravante. No entanto, como não cabe ao Juízo arrestar
bens de ofício, tenho por razoável a incidência da medida assecuratória
sobre bens dos agravados no valor de R$ 1.686.600,00, conforme estimado
pelo Ministério Público Federal.
31.
Finalmente, quanto ao perigo na demora da concessão
da medida cautelar, reputo desnecessária a demonstração de atos
concretos de dissipação patrimonial pelos agravantes, por três razões.
32.
Em primeiro lugar, as medidas cautelares penais têm ínsito
e presumido o risco de ineficácia. Isso porque, se não decretadas, é
natural e até intuitivo pressupor que o acusado, antevendo a
possibilidade de vir a ser condenado, tome providências para evitar os
efeitos patrimoniais da pena.
33.
Aliás, é exatamente isso o que demonstra a experiência.
Mais uma vez menciono como exemplo a Ação Penal nº 470, na qual não
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foram determinadas medidas assecuratórias no início do feito e,
posteriormente, no momento da execução da pena, boa parte dos
condenados alegou não ter patrimônio suficiente para o pagamento da
pena pecuniária.
34.
Na criminalidade econômica, a constrição de bens é
reconhecidamente o meio mais eficaz de combate à impunidade. Se, por
ocasião do julgamento, os agravantes forem considerados culpados e não
forem encontrados bens suficientes para satisfazer os aspectos
patrimoniais da condenação, a pena aplicada terá deixado de cumprir
minimamente as funções dela esperadas.
35.
Por isso mesmo – e essa é a segunda razão –, o Código de
Processo Penal não exige que os acusados estejam praticando atos
concretos de dilapidação do patrimônio para autorizar a decretação da
medida.
36.
Em terceiro lugar, a medida não trará prejuízos
desarrazoados aos agravantes, que, se absolvidos ao fim do processo,
terão seus bens desbloqueados.
37.
Este o quadro, dou parcial provimento ao agravo,
determinando a indisponibilidade de bens de cada um dos agravados no
montante de R$ 1.686.600,00.
38.

É como voto.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Presidente, o processo-crime teve início este ano. A denúncia foi recebida,
com meu voto, em 17 de abril.
Segundo aspecto: a Procuradoria pediu sequestro, arresto e
indisponibilidade de bens e ativos, em face do Senador da República –
ainda Senador da República – e da irmã, Andrea Neves da Cunha.
Já agora, na minuta do agravo, ela se restringe a impugnar a decisão,
mediante a qual indeferido o pleito, quanto ao arresto. Há sinal de prática
de atos visando dilapidar o patrimônio? Não. Não há qualquer sinal.
Uma medida acauteladora gravosa como essa, o arresto, pressupõe, de
início, relevância para chegar-se a tanto.
No caso concreto, a proceder-se ao arresto, estar-se-á como que
presumindo-se a culpabilidade do Senador e da irmã. Creio que não se
pode considerar a situação concreta ligada a outros réus, para dirimir a
espécie, porque tem peculiaridades que, a meu ver, não direcionam à
feitura do arresto, gravando-se, portanto, bens.
Por isso, mantenho o voto, Presidente, sem prejuízo de, havendo
sinal de dilapidação dos bens, vir-se ao Supremo e pretender-se essa
medida extrema.
É como voto.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu
acompanho o Relator, como fez o Ministro Luís Roberto, no que tange ao
indeferimento do arresto quanto a uma eventual indenização por danos
morais coletivos, na linha da fundamentação de que, de fato, o Supremo
Tribunal Federal ainda não debateu e não firmou posição a respeito.
Haveria, sim, a meu juízo, também uma prematuridade.
Agora, com relação à multa e às despesas, peço vênia ao Ministro
Marco Aurélio para acompanhar a divergência aberta pelo Ministro Luís
Roberto. Eu entendo que não se trata de uma antecipação de tutela. Tratase de uma medida cautelar, arresto, no seu sentido próprio, que exige a
plausibilidade da tese. E, realmente, a plausibilidade da tese, a mim,
parece presente enquanto recebemos a denúncia.
Então, na verdade, entendo que não haveria a necessidade de um
mínimo indício de dilapidação de patrimônio. E também me impressiona
essa experiência, que o Ministro Luís Roberto aponta, da AP 470, no
sentido de que, quando da execução das penas, os patrimônios já não
mais se mostravam suficientes para o seu adimplemento.
Então, por essas razões, renovando o meu pedido de vênia ao
eminente Relator, eu voto com a divergência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 967A-5979-0037-FDC7 e senha 9A75-FCDD-441E-4A92

Supremo Tribunal Federal
Observação

216

Inteiro Teor do Acórdão - Página 21 de 47

12/06/2018

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
AGDO.(A/S)

: MIN. MARCO AURÉLIO
: MIN. ROBERTO BARROSO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: AÉCIO NEVES DA CUNHA
: ANDREA NEVES DA CUNHA

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – De
qualquer forma, Presidente, imposta a multa, o descumprimento, hoje,
não a transforma em sanção alusiva à liberdade de ir e vir. Gera dívida
ativa da União.
Reafirmo: nada impede que o Ministério Público, diante de sinais de
dilapidação do patrimônio, venha a requerer o arresto.
Estarei aberto a apreciar o pedido.
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VISTA
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, essa é uma
questão novíssima. Aqui no Supremo não encontrei nenhum precedente.
Mas entendo que as ponderações do Ministro Barroso, na visão
prospectiva, pode eventualmente ter uma eficácia bastante expressiva no
âmbito penal.
Agora, voltando ao arresto, poder cautelar genérico do juiz, mesmo
no Processo Civil, se exigia a condenação, ainda que o recurso tivesse
efeito suspensivo.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE)
- Prevê, inclusive, o Código de Processo Civil que o arresto é uma medida
cautelar que só cabe em relação à dívida líquida e certa, já fixada no
procedimento de conhecimento. A grande diferença do arresto com a
indisponibilidade de bens é exatamente a existência de uma dívida
líquida e certa.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pois é, mas, mesmo no
Processo Civil, ainda se admitia a possibilidade do arresto quando o
recurso tivesse efeito suspensivo. Então, a dívida não era tão certa assim,
mas já se admitia.
Eu gostaria de estudar isso com mais vagar. É um primeiro caso que
nós temos sobre isso. Se não se incomodarem, eu peço vista.
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OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu só queria fazer este registro de novo: o Direito Penal deve ser
moderado, porém deve ser sério. Em matéria de criminalidade do
"colarinho branco", a seriedade do Direito Penal manifesta-se, a meu ver,
sobretudo nas sanções patrimoniais.
Da experiência que este Tribunal tem, no único grande caso que
envolveu criminalidade do "colarinho branco", que foi a Ação Penal 470,
praticamente todos os condenados deixaram de pagar a multa. Alguns
parcelaram e criam todas as dificuldades, e a Fazenda não consegue
receber. E, ao início da demanda, todos eles tinham condições - e muitas de pagar.
Portanto, na vida, não se deve trabalhar com abstrações; deve-se
trabalhar com a vida real. E, na vida real, se não houver o arresto, não
haverá o efetivo recebimento da multa. E eu considero que, nesse tipo de
criminalidade, o pagamento da pena pecuniária é tão ou mais importante
do que a pena privativa de liberdade.
Por essa razão, sabendo que esta é uma inovação, estou propondo
esta inovação de arrestar-se o valor da multa enquanto o réu é solvente,
porque, no final, não se consegue receber.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6962-43E7-D33A-688F e senha F7A3-6183-1475-8B9F

Supremo Tribunal Federal
Esclarecimento

219

Inteiro Teor do Acórdão - Página 24 de 47

12/06/2018

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069 DISTRITO FEDERAL
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Presidente, uma última palavra. Quando a matéria foi apreciada no
Plenário, fiquei vencido, no que assentado que, para o réu condenado ter
jus a benefícios, como progressão da pena, haveria de recolher a multa.
Empolguei a configuração de sanção política para a União arrecadar o
que apontei como dívida ativa.
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OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE)
- Eu também concordo plenamente em que o Direito Penal deve ser
efetivo e, para garantir a efetividade, deve ser visto com a vida real. A
vida real, principalmente na questão de constrição patrimonial, exige o
cumprimento da lei. Aqui é uma questão interessante. O Ministro Fux
pediu vista e eu vou aguardar. Em improbidade administrativa, o pedido
correto é a indisponibilidade de bens, porque o Direito tem cada
instrumento definido. No caso de arresto, é um instrumento definido,
desde o Direito romano, há mais de dois mil anos, para dívida líquida,
certa, já analisada e para garantir uma execução. Obviamente, o Direito já
permite a garantia antecipada com a própria indisponibilidade de bens.
Mas, como disse o Ministro Luiz Fux, é uma questão importante.
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EXTRATO DE ATA
AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : AÉCIO NEVES DA CUNHA
AGDO.(A/S) : ANDREA NEVES DA CUNHA
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, Relator, que
negava provimento ao agravo regimental, pediu vista dos autos o
Ministro Luís Roberto Barroso. Falaram: o Dr. Alberto Zacharias
Toron pelo Agravado Aécio Neves da Cunha e o Dr. Marcelo Leonardo
pela Agravada Andrea Neves da Cunha. Presidência do Ministro
Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 22.5.2018.
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, Relator, que
negava provimento ao agravo regimental; e dos votos dos Ministros
Luís Roberto Barroso e Rosa Weber, que o proviam parcialmente,
determinando a indisponibilidade de bens de cada um dos agravados
no montante de R$ 1.686.600,00, pediu vista dos autos o Ministro
Luiz Fux. Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira
Turma, 12.6.2018.
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes
à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber
e Luís Roberto Barroso.
Compareceu o Senhor Ministro Dias Toffoli para julgar
processos a ele vinculados, assumindo a cadeira do Senhor Ministro
Alexandre de Moraes.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069 DISTRITO FEDERAL
VOTO–VISTA
PROCESSO
PENAL.
PEDIDO
DE
ARRESTO
DE
BENS.
MEDIDA
CAUTELAR
ASSECURATÓRIA.
LEGITIMIDADE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
DANOS
MORAIS
COLETIVOS. AUSENTES INDÍCIOS
MÍNIMOS DE DOLO OU CULPA DO
AGENTE
VOLTADO
À
SUA
PERPETRAÇÃO.
GARANTIA
DO
FUTURO PAGAMENTO DE EVENTUAL
PENA
DE
MULTA
E
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CONSECTÁRIOS
DIRETOS
DE
POSSÍVEL
CONDENAÇÃO.
REQUISITOS
CAUTELARES. DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA. AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O arresto de bens para ulterior
pagamento de dano moral coletivo e multa
é tema inédito na Corte.
2. (a) O sequestro e o arresto constituem
medidas reais assecuratórias voltadas à
garantia de futura e eventual reparação do
dano causado pelo crime, pagamento de
pena pecuniária e ressarcimento das custas
processuais.
(b) O sequestro é medida voltada à
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constrição de bens obtidos com a prática
criminosa, razão pela qual sua decretação
dispensa a verificação do periculum in mora,
cabendo sua decretação de ofício (art. 126
do Código de Processo Penal).
(b) O arresto, por seu turno, incide sobre
bens do investigado, de origem não
litigiosa, e volta-se a garantir o resultado
útil do processo – qual seja, o futuro
pagamento dos danos causados pelo crime,
das custas processuais e da pena de multa a
ser aplicada em eventual condenação (art.
140 do Código de Processo Penal).
(c) O arresto, por sua natureza
assecuratória, a demonstração prévia do
periculum in mora.
(d)
Nas
ações
de
improbidade
administrativa,
a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
vem
autorizando a presunção do periculum in
mora, tendo em vista a velocidade com que
se realizam as transações financeiras nos
dias atuais, mediante as quais o patrimônio
do acusado pode se dissipar sem
possibilidade de atuação jurisdicional a
tempo e modo para evitar o prejuízo para o
processo.
3. (a) In casu, foi requerido o sequestro de
R$ 2 milhões pagos pelo empresário Joesley
Batista ao réu Aécio Neves, a título de
vantagem indevida; e o arresto de R$
5.686.600,00, paga assegurar a utilidade de
futura condenação ao pagamento de danos

2
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morais coletivos (R$ 4.000.000,00) e de pena
de multa (R$ 1.686.600,00).
(b) O sequestro foi efetuado in limine,
mediante mandado de busca e apreensão,
que alcançou os R$ 2 milhões envolvidos na
prática, em tese, criminosa.
(c) O arresto, para subsequente decretação
de hipoteca legal de bens imóveis dos
Agravados Aécio e Andrea Neves, visa
garantir o futuro pagamento de danos
morais coletivos e da pena de multa a ser
fixada em eventual condenação.
(d) O Relator e o voto divergente afastaram,
por fundamentos distintos, o cabimento,
nesta fase, do arresto para garantir o
pagamento de indenização dos danos
morais coletivos.
4. (a) A configuração dos danos morais
coletivos, como decorrência necessária da
prática de crime contra a administração
pública, é matéria controvertida na
jurisprudência,
inédita
no
Supremo
Tribunal Federal e sujeita a intenso debate
em sede doutrinária.
(b) A caracterização e a quantificação dos
danos
morais
coletivos
demandam
contraditório prévio e produção probatória
minimamente idônea à sua caracterização,
mediante indicação de elementos aptos a
fundamentar a premissa de que o agente
agiu com dolo ou culpa para produzi-los.
5. (a) A pena pecuniária e as custas
processuais são consequências diretas da

3
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futura e eventual condenação, razão pela
qual o arresto voltado à garantia do seu
pagamento revela-se medida necessária e
proporcional.
(b) O fumus boni juris encontra-se
materializado na decisão de recebimento da
denúncia.
(c) O periculum in mora decorre do risco da
prática de atos de dilapidação do
patrimônio, que restariam plenamente
autorizados caso não fosse decretada a
imobilização do patrimônio do acusado,
para a garantia do resultado útil do
processo.
6. Ex positis, dou parcial provimento ao
Agravo Regimental, acompanhando a
divergência aberta pelo eminente Ministro
Roberto Barroso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (VOGAL): A questão em debate no
presente Agravo Regimental, interposto pela Procuradora-Geral da
República, consiste em saber se o arresto, previsto no Código de Processo
Penal para garantia do pagamento dos danos causados pelo delito, das
despesas processuais e da pena de multa a ser imposta em eventual
condenação, decorre automaticamente do recebimento da denúncia ou se,
ao contrário, exige a presença não só dos pressupostos da ação penal –
prova de materialidade e indícios de autoria – mas também dos requisitos
cautelares tradicionalmente associados às medidas assecuratórias
decididas no início do processo, antecipadamente à análise de mérito.
Na última assentada, o eminente Ministro Roberto Barroso, em voto
vista que abriu divergência com o Relator, dispensou a prova do perigo
da demora, porquanto, nos termos do art. 134 do CPP, a medida “poderá

4
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ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja
certeza da infração e indícios suficientes da autoria”.
Considerando o periculum in mora intrínseco à própria condição de
réus dos Agravados, e aludindo à ineficácia das penas pecuniárias
aplicadas em precedente desta Corte (AP 470), o Ministro Roberto
Barroso deu parcial provimento ao Agravo do Ministério Público Federal
para decretar o arresto de bens e valores até o montante de R$
1.686.600,00, para garantir o futuro pagamento da pena de multa.
Pedi vista dos autos para melhor analisar as considerações trazidas
pelo eminente Ministro Roberto Barroso.
I
DA LEGITIMIDADE ATIVA
Preliminarmente, quanto à alegação da defesa, lançada no judicioso
parecer juntado aos autos, no sentido da ilegitimidade ativa do Ministério
Público para o requerimento das medidas assecuratórias, acompanho os
ministros que me antecederam para rejeitar a preliminar.
Deveras, eventual execução da pena de multa, caso não seja paga
espontaneamente pelo condenado, recai no âmbito das atribuições da
Fazenda Pública, por se converter em dívida de valor. Esta é a
jurisprudência pacífica da Corte.
Contudo, não há de se confundir o processo de conhecimento com o
processo de execução.
É inegável que, no processo de conhecimento, instaurado na
presente ação penal, a titularidade exclusiva do Parquet prevista no art.
129 da Constituição Federal atribui-lhe legitimidade para deduzir
também todos os requerimentos cautelares incidentais voltados a garantir
o resultado útil do processo.
Descabida, portanto, a alegação de que caberia à Fazenda Pública
requerer, em juízo, medidas cautelares autônomas para assegurar o
futuro pagamento de pena pecuniária a ser imposta no curso da ação
penal pública.

5
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Consectariamente, a Procuradoria-Geral da República é o órgão
legitimado a requerer arresto em face de investigados e réus no âmbito do
processo penal.
II
DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS: PREMISSAS TEÓRICAS
Em minha tese de cátedra, cuidei precisamente do tema das tutelas
antecipadas, em tese intitulada Tutela de Segurança e Tutela da
Evidência.
Consignei, então, que as tutelas antecedentes de cognição constituem
um provimento servil às demais manifestações judiciais, capazes de
resguardar as condições de fato e de direito para que a justiça se preste
com efetividade. As “cautelares” ou medidas assecuratórias surgem com
o escopo precípuo de servir ao processo de conhecimento ou de execução.
Sua natureza é conservativa, ou seja, objetiva conservar um bem ou
direito a ser discutido no processo de conhecimento.
Por outro lado, tais provimentos causam restrições de direitos num
sentido lato. Consectariamente, esse estado de limitação somente se
justifica se a parte denunciar a possibilidade de malogro de uma tutela
proponível. Logo, nada justifica que o requerido suporte os rigores da
medida, sem que a urgência seja fundamente verdadeira, porque, do
contrário, o requerente poderia aguardar a definição plenária.
A tutela cautelar constitui uma das espécies de tutela provisória,
caracterizando-se como tutela de urgência, diferenciando-se da tutela de
evidência que, embora também seja provisória, funda-se apenas na
evidência do direito e dispensa o requisito do periculum in mora.
Cuida-se daquelas pretensões deduzidas em juízo nas quais o direito
da parte revela-se evidente, tal como o direito líquido e certo que autoriza
a concessão do mandamus ou o direito documentado do exequente. São
situações em que se opera mais do que o fumus boni juris, mas a
probabilidade de certeza do direito alegado, aliada à injustificada demora
que o processo ordinário carreará até a satisfação do interesse do

6
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demandante.
No âmbito do processo penal, é importante considerar a distinção
entre o arresto, que alcança bens lícitos, para garantia do cumprimento da
futura condenação, e de outro lado a medida de sequestro, que incide
sobre os produtos ou proveitos do crime, apreendidos em poder do
acusado, que por isso não detém sua posse legítima.
Relativamente ao sequestro, previsto no art. 125 do CPP, por se
cuidar de bens cuja origem ilícita está assentada em indícios veementes
verificáveis primo ictu oculi, sua decretação independe da demonstração
da urgência.
Com efeito, o sequestro não tem por objetivo conservar um bem a ser
discutido no curso do processo, como é típico das medidas cautelares,
mas sim apreender bens obtidos por meio da prática criminosa.
Cuida-se de caso em que a posse ou propriedade dos bens não se
revela legítima e, por isso, deve ser decretada sua apreensão e sequestro
nos autos do processo. Pode ser decretado de ofício, a requerimento do
Ministério Público, do ofendido ou mediante representação da
autoridade policial (art. 126).
Noutro giro, o arresto recai sobre bens lícitos, não oriundos da
prática criminosa, com o objetivo específico de garantir o futuro
pagamento dos danos causados pelo crime, das custas processuais e da
pena de multa (art. 140 do Código de Processo Penal).
Indiscutível que o art. 134 do Código de Processo Penal exige, tãosomente, a certeza da infração e indícios suficientes de autoria.
De toda sorte, o texto da norma não deve ser interpretado de modo
incongruente com sua natureza assecuratória, não antecipatória, mas
meramente cautelar.
A dispensa de requisitos cautelares para determinar o bloqueio de
bens com fundamento na alegada “certeza da infração” importaria
violação ao devido processo legal e ao princípio da presunção de
inocência, enquanto regra de tratamento do acusado no curso da ação
penal.
Por constituir-se o arresto como medida assecuratória, sua natureza
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conservativa, típica da tutela cautelar de urgência voltada a impedir
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exige a
demonstração do periculum in mora.
Pode-se extrair a mesma regra hermenêutica das decisões desta
Corte na interpretação de dispositivos do Código de Processo Penal que
previam a prisão automática em decorrência da decisão de pronúncia ou
da sentença condenatória, no que obrigavam o réu a se recolher à prisão
sem exigir expressamente a demonstração dos requisitos cautelares.
Compreendeu-se que a prisão automática – decorrente de decisões
de procedência da denúncia – violava o princípio da presunção de
inocência.
Da mesma maneira, a imposição de medidas de arresto de bens, para
futuro pagamento de pena pecuniária a ser fixada em eventual
condenação, deve estar amparada em requisitos que demonstrem
minimamente a necessidade da tutela cautelar, sob pena de caracterizar
punição antecipada.
Em conclusão, revela-se incabível aplicar a sistemática da tutela de
evidência para a decretação do arresto voltado à garantia do futuro
pagamento da pena pecuniária a ser fixada em eventual condenação.
Assentadas estas premissas, passo à análise dos pedidos deduzidos
pela Procuradoria-Geral da República.
II.1
DO ARRESTO PARA GARANTIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COLETIVOS: AUSENTE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA
In casu, foi requerido o sequestro de R$ 2 milhões pagos pelo
empresário Joesley Batista ao réu Aécio Neves, a título de vantagem
indevida; e o arresto de R$ 5.686.600,00, paga assegurar a utilidade de
futura condenação ao pagamento de danos morais coletivos (R$
4.000.000,00) e de pena de multa (R$ 1.686.600,00).
A decretação do sequestro requerida pela Procuradoria-Geral da
República perdeu objeto, razão pela qual o presente Agravo objetiva,
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unicamente, a decretação do arresto de bens dos Agravados Aécio e
Andrea Neves, para fins de garantia do futuro pagamento de danos
morais coletivos e da pena de multa a ser fixada em eventual condenação.
Tanto o Relator como o voto divergente do Ministro Roberto Barroso
afastaram, por fundamentos distintos, o cabimento, nesta fase, do arresto
para garantir o pagamento de indenização dos danos morais coletivos.
Observo que o parecer jurídico juntado pela defesa, da lavra de
Gustavo Badaró, sustentou a possibilidade jurídica, em tese, da produção
de danos morais coletivos em decorrência da prática de crimes, mas que o
Ministério Público não seria legitimado para requerê-los nos autos da
ação penal pública e, ainda, sublinhando que este efeito não seria
automático e demandaria discussão inadequada aos autos da ação penal
pública, além de dilação probatória que retardaria indevidamente a
conclusão do processo.
De fato, a prática criminosa pode configurar também ilícito civil e
produzir efeitos danosos a toda a coletividade, impondo ao acusado o
dever de reparação do dano moral e material decorrente de sua ação.
Porém, a decretação de arresto em sede de ação penal, para garantia
do pagamento de dano moral coletivo, demanda mínima demonstração
da sua caracterização e das bases para sua quantificação, máxime
mediante apresentação de prova de dolo ou culpa do agente, conforme se
considere se o resultado danoso foi ou não imediatamente desejado com a
prática da ação criminosa.
In casu, entendo que a descrição contida no pedido do Ministério
Público não se revela suficiente para a decretação da medida
assecuratória em sede de ação penal, para garantia do pagamento dos
danos morais coletivos, por ausência de demonstração mínima dos
elementos subjetivos de produção do dano moral coletivo.
Do exposto, na linha do parecer jurídico apresentado pela defesa,
quanto aos danos morais coletivos, acompanho os votos que me
antecederam, no sentido de indeferir o arresto voltado à garantia de
indenização.
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II.2
DO ARRESTO PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DA PENA DE
MULTA: CAUTELAR VOLTADA A ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL
DO PROCESSO
Passo a examinar o cabimento do arresto exclusivamente para
assegurar o futuro pagamento de pena pecuniária a ser imposta em caso
de condenação pela prática dos crimes de corrupção passiva e obstrução à
investigação de organização criminosa.
À luz das premissas teóricas lançadas neste voto, submete-se o
arresto à mesma sistemática e às mesmas regras impostas para a
decretação das demais medidas cautelares no processo penal, inclusive as
de cunho patrimonial, a exigir, além do fumus comissi deliciti, que lhe é
pressuposto, também o periculum in mora, porquanto requisito da
imposição de medidas restritivas contra o acusado antes da condenação.
In casu, cuida-se de arresto requerido em face de acusado que
responde, atualmente, pela prática de crime de corrupção e também de
crime obstrução de investigação de organização criminosa, conforme
denúncia recebida por esta Primeira Turma.
Revela-se impróprio, em casos como o presente, reduzir o conceito
do periculum in mora exclusivamente à prática atual de atos de dilapidação
do patrimônio.
Deveras, relativamente ao delito contra a Administração Pública
imputado aos Agravados, é de ser ressaltado que a conduta configura,
simultaneamente, ato de improbidade administrativa, em relação ao qual
a legislação estabelece a medida cautelar de indisponibilidade dos bens
do indiciado, a qual “recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito” (art. 7º, caput e parágrafo único, da Lei 8.429/92).
A jurisprudência sedimentada em sede de ações de improbidade
administrativa autoriza que se adote medidas assecuratórias reais
preventivas, voltando-se a impedir a prática de atos de dilapidação do
patrimônio que prejudiquem o resultado útil do processo.
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É que, nos tempos atuais, os velozes tráfegos, ocultamento ou
dilapidação patrimoniais são possibilitados por instrumentos
tecnológicos de comunicação de dados, que tornariam irreversível o dano
à efetividade final de eventual condenação à pena pecuniária.
Este dado da realidade, associado à plena liberdade de
administração patrimonial quando ausentes medida judiciais que
impeçam atos individuais de disposição, constitui circunstância bastante
e suficiente à decretação da medida acautelatória pleiteada pelo
Ministério Público Federal.
Ademais, cumpre registrar que esta Turma, por maioria, na fase da
investigação, chegou a impor aos acusados medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva.
Concluo, portanto, que a cautelaridade da medida requerida pelo
Ministério Público está demonstrada nos autos, revelando-se necessário
resguardar as condições de fato e de direito para que a justiça se preste
com efetividade.
Assim, cabível o arresto de bens dos Agravados AÉCIO NEVES e
ANDRÉA NEVES, tendo por objetivo conservar bens em montante
suficiente ao futuro e eventual pagamento da pena de multa e das custas
processuais.
Relativamente ao valor calculado pelo Ministério Público Federal, no
total de R$ 1.686.600,00 para cada acusado, fundou-se no fato de que o
“valor correspondente ao teto da sanção é de 360 dias-multa para cada crime,
sendo cada dia-multa deles fixado em R$ 4.685,00 (cinco salários mínimos).
Logo, a pena de multa máxima a que está sujeito é de R$ 1.686.600,00, devendo a
constrição recair sobre esse montante”.
In casu, por se cuidar de imputação da prática de dois delitos
(corrupção e obstrução de investigação de organização criminosa), sendo
a ambos cominada pena de multa pelo legislador (além da pena privativa
de liberdade), a qual varia de 1 a 360 dias-multa, é razoável fixar a média
de 180 dias-multa para cada delito, totalizando 360 dias-multa para cada
réu.
O valor fixado para cada dia-multa, no montante de 5 salários-
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mínimos, também atende a critérios de razoabilidade, considerado o
patrimônio dos réus e o fato de o Código Penal prever a possibilidade de
fixação deste patamar no triplo, qual seja, 15 salários-mínimos para cada
dia-multa.
Por fim, considerando os bens imóveis e móveis (ações e cotas de
sociedades, veículos automotores) elencados na petição da ProcuradoraGeral da República, deverá ser determinada a realização de perícia para
avaliação judicial da suficiência da garantia, sem decretar, por ora,
bloqueio de contas bancárias ou investimentos.
Por todo o exposto, peço vênia ao Relator para dar parcial
provimento ao Agravo Regimental, acompanhando, por fundamentos
parcialmente distintos, a divergência inaugurada pelo Ministro Roberto
Barroso.
É como voto.
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VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Aqui, eu iria
propor uma solução intermediária, que seria o registro, no registro
imobiliário, da citação dessa ação penal em que já houve denúncia.
Mas verifico que essa indisponibilidade seria alcançável no mundo
fenomênico, porque, como é um registro de citação no registro de
imóveis, dificilmente alguém se disporia a adquirir o bem.
De sorte que vou poupar os eminentes Colegas dessa construção que
fiz. Vou pedir vênia para acompanhar o Ministro Roberto Barroso e a
Ministra Rosa Weber, que deram provimento parcial.
Nesses termos, acompanho a divergência.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se de agravo
regimental em face da decisão monocrática do Ministro Relator, que
indeferiu pedidos de medidas cautelares de Sequestro, Arresto e
Indisponibilidade de Bens e Ativos, formulado pela Procuradoria-Geral
da República em face de Aécio Neves da Cunha e Andréa Neves da
Cunha.
O Ministro Relator indeferiu os pedidos sob os seguintes
fundamentos: (a) é incabível o sequestro uma vez que o suposto proveito
do crime de corrupção passiva (2 milhões de reais pagos a título de
propina a Aécio Neves) já se encontra depositado em conta à disposição
da Justiça; (b) a impossibilidade do arresto uma vez que não há notícias
de que os denunciados estejam praticando atos de disposição de seu
patrimônio e ainda não há certeza dos crimes imputados a eles na
denúncia oferecida no Inquérito 4506, o que afasta um dos requisitos
previstos no artigo 134 do Código de Processo Penal – a certeza da infração.
Neste agravo, a Procuradoria-Geral da República conformando-se
com o indeferimento do pleito cautelar de sequestro, insurge-se tão
somente com relação ao indeferimento da medida cautelar de arresto.
Após adequar os limites do pedido de arresto, o órgão ministerial
sustenta que “deverão ser arrestados bens de titularidade de Aécio Neves e
Andrea Neves aptos a assegurar o pagamento das multas penais que
eventualmente serão a eles imputadas individualmente e em caráter pessoal,
calculadas, de modo antecipado, em R$ 1.686.600,00”.
Afirma que “o arresto cautelar previsto no art. 134 do CPP visa assegurar
que o patrimônio encontrado, em nome dos requeridos venha a garantir a
reparação do dano moral e material, causado com a prática criminosa. Trata-se de
medida que visa à generalidade dos bens pertencentes ao patrimônio do agente,
sendo a hipoteca, prevista no art. 136 do CPP, o ato que irá particularizar a
responsabilidade pela recomposição do dano causado, como garantia legal que
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recai sobre os bens precisos”.
Alega que estão presentes os requisitos comuns às medidas
cautelares em geral, a saber “fummus bonis iuris (que, nos termos do art. 134
do CPP, consiste na certeza da infração e indícios suficientes da autoria) e ao
periculum in mora (perigo de que a demora na concessão do provimento final
debilite a eficácia desse provimento).
De forma a justificar o provimento do agravo, a Procuradoria-Geral
da República aduz que “encontra-se comprovado – mediante filmagens,
gravações e interceptações telefônicas – que Andrea Neves, em fevereiro de 2017,
e Aécio Neves, em 24 de março de 2017, solicitaram, diretamente, em benefício de
Aécio, em razão de sua função de Senador da República, vantagem indevida na
ordem de R$ 2 milhões de reais. O montante foi solicitado a Joesley Batista e era
oriundo do Grupo J & F. Assim, ao contrário do que afirmado pela decisão
agravada, dos termos da denúncia acima referida se extrai, claramente, a certeza
da materialidade do crime de corrupção passiva e indícios robustos de sua autoria
por parte de Aécio Neves e Andrea Neves, o que se mostra suficiente a que se
considere configurado o primeiro dos requisitos necessários à concessão da
cautelar ora em comento”.
Com relação ao segundo requisito, sustenta o órgão ministerial que
“diante das características que marcam o arresto prévio à hipoteca legal – que se
volta a garantir o ressarcimento do dano civil ex delicto -, há se considerar que o
perigo na demora necessário à concessão dessa medida cautelar penal emerge dos
próprios termos na respectiva denúncia (ofertada no bojo do Inq. 4506), da
gravidade dos fatos nela narrados, assim como do montante do dano cujo
ressarcimento o arresto cautelar visa assegurar”.
Acrescenta, ao final que “o crime imputado a Aécio Neves e Andréa
Neves reveste-se de elevado grau de reprovabilidade, provocando nítido dano
moral a toda a sociedade brasileira (...) A ilicitude dos fatos afeta a confiança dos
cidadãos brasileiros e, sobretudo, de seus eleitores, que o escolheram para o
Senado e nele confiaram mais de 51 milhões de votos nas eleições presidenciais. O
delito a ele atribuído causou abalo moral à coletividade, interesse este que não
pode ficar sem reparação.
Por fim, pede a adequação dos limites do pedido de arresto e seu
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provimento.
É a síntese do necessário.
Constou da fundamentação da decisão impugnada:
“As medidas cautelares de natureza patrimonial, previstas
nos artigos 125 a 144-A do Código de Processo Penal, visam
assegurar o confisco como efeito da condenação, garantir futura
indenização ou reparação à vítima do crime, o pagamento de
custas ou penas pecuniárias, bem assim evitar que o agente se
beneficie da prática delitiva.
No tocante ao sequestro de bens, é cabível quando
presentes indícios de que os bens móveis ou imóveis alvos da
constrição foram adquiridos com os proveitos da infração. O
pedido formalizado pelo órgão acusador direciona-se não ao
objeto material do crime, mas a bens cujo valor seja equivalente
ao montante supostamente recebido a título de corrupção,
considerada a natureza fungível do dinheiro. Inexiste qualquer
comprovação de que os bens indicados tenham origem espúria.
Frise-se que a integralidade do numerário apontado como
produto de corrupção – R$ 2.000.000,00 – foi apreendido pela
Polícia Federal e depositada em conta, à disposição da Justiça,
consoante noticiado no Inquérito nº 4506, por meio da
petição/STF nº 38.265/2017, com a qual a delegada Graziela
Machado da Costa e Silva encaminhou auto de apresentação e
apreensão e guia de depósito (folhas 701 e 703 dos autos)
alusivos à quantia de R$ 1.520.100,00, levada à
Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais pelo
investigado Frederico Pacheco de Medeiros, bem assim na ação
cautelar nº 4326, em que consta, à folha 289, auto de apreensão
referente ao valor de R$ 480.000,00, apresentado
espontaneamente pelo investigado Mendherson Souza Lima.
Havendo sido apreendido o dinheiro produto da suposta
corrupção, descabe a imposição do sequestro sobre bens
diversos.
Relativamente ao pedido de arresto, como providência
preliminar e preparatória à especialização da hipoteca legal,
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tem-se medida destinada a assegurar que o patrimônio
encontrado em nome dos requeridos venha a garantir a
reparação do dano causado com a alegada prática criminosa e o
pagamento de despesas judiciais. Não há notícia de que Aécio
Neves da Cunha e Andrea Neves da Cunha estejam praticando
atos de disposição do patrimônio buscando tornar inviável o
ressarcimento de eventuais prejuízos. Mostra-se impróprio
partir da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria
de postura digna, por estarem submetidos aos holofotes da
Justiça. Há de revelar-se dado concreto, individualizado, a
demonstrar a indispensabilidade da providência.
O órgão acusador aponta, em exclusivo exercício de
previsão, a suposta indenização a ser determinada a título de
dano moral coletivo, chegado ao valor de R$ 7.686.600,00 para
ambos os requeridos. Observem caber ao julgador , na sentença,
fixar o valor mínimo para reparação dos danos provenientes do
crime, considerado o prejuízo sofrido pela vítima. É o que prevê
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Vale destacar que o artigo 134 do mesmo Código exige,
para imposição da especialização de hipoteca legal sobre
imóveis, a certeza da infração – não sendo suficiente a mera
possibilidade ou probabilidade – e a existência de indícios
suficientes de autoria. Conforme consignado nas informações,
tem-se a pendência do recebimento da denúncia ofertada no
âmbito do inquérito nº 4506, no qual, em 22 de novembro
último, determinei a notificação dos acusados para oferecerem
resposta, consoante dispõe o artigo 4º da Lei nº 8038/1990.
Surge prematuro implementar as medidas solicitadas,
representativas de grave constrição ao patrimônio licitamente
auferido – até prova em contrário -, devendo-se aguardar o
crivo do Colegiado quanto à presença ou não de indicativos a
conduzirem à deflagração da ação penal. Idêntica óptica deve
ser adotada relativamente à pretensão de restrição das conas
bancárias dos requeridos, bem assim de qualquer investimento
realizado por eles.
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Passo a análise do pedido.
É o caso de manutenção da decisão agravada.
O arresto de bens é medida assecuratória prevista nos artigos 136 e
137 do Código de Processo Penal, cuja finalidade principal é a de
preservação do patrimônio para garantia de futura indenização à vítima
ou ao Estado. Todavia, essa medida constritiva deve ser observada tão
somente nos casos em que se perceba que o patrimônio em questão está
sujeito à dissipação.
Não é a hipótese dos autos.
Como bem apontou a decisão agravada, “não há notícias de que Aécio
Neves da Cunha e Andrea Neves da Cunha estejam praticando atos de disposição
do patrimônio buscando tornar inviável o ressarcimento de eventuais prejuízos.
Mostra-se impróprio partir da capacidade intuitiva, olvindo que a presunção
seria de postura digna, por estarem submetidos aos holofotes da Justiça. Há de
revelar-se dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da
providência”.
Não há nos autos um único indício de que os agravados
pretendessem dilapidar o seu patrimônio para furtar-se à aplicação da lei
penal. A demonstração da imperiosa necessidade da medida cautelar
constritiva cabia ao órgão ministerial, ônus do qual não se desincumbiu.
Da mesma forma, inviável a apreciação do pedido sob a ótica do
grave dano moral que os agravados teriam provocado na sociedade
brasileira, de modo a justificar o montante sugerido pela agravante a
títulos de danos morais (R$ 5.686.600,00).
Como se sabe, com a alteração normativa promovida pela Lei
11.719/2008, ao incluir o inciso IV no artigo 387 do Código de Processo
Penal, passou-se a permitir ao magistrado, ao proferir a sentença
condenatória, fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
Sobre o tema, preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para
a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental
haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se
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apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do
ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes
a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou
moral a ser reparado” (Código de Processo Penal Comentado. Rio
de Janeiro: Forense, 15ª ed., 2016, p. 861).

Ou seja, mais uma vez a agravante não logrou êxito em indicar os
necessários valores e provas suficientes a sustentar o seu pedido.
Acrescente-se ainda que não há uma fórmula matemática a ser seguida
para a apuração do montante indenizatório, muito no atual estágio
processual, em que as eventuais provas ainda serão produzidas.
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Só um
breve comentário quanto ao arresto. Se não houver a intenção de se
desfazer de patrimônio, o arresto não tem problema nenhum. E, se
houver essa intenção, ele cumpre o seu papel, portanto, não vejo
problema.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Desculpa,
Ministro Roberto Barroso.
Isso é a mesma coisa que falar: "se você não teme nada, deixa
investigar à vontade, mesmo que não tenha feito nada". É aquela lógica
inversa, medidas constritivas, então: "Você fez alguma coisa?" - "Não". "Então eu posso decretar a indisponibilidade de seus bens, arresto?"
Na verdade, as medidas constritivas de liberdade e patrimoniais
exigem requisitos específicos. Havendo, obviamente - até porque não faz
coisa julgada nenhum indeferimento disso -, qualquer notícia, qualquer
possibilidade de dissipação, aí, seria decretado; basta verificarmos que os
fatos ocorreram há quase dois anos já e nenhum dos imóveis foi vendido.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
não se trata de investigação, aqui há denúncia recebida, o que é
totalmente diferente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu fui
consultar como é que tem sido a prática na primeira instância, e a prática
na primeira instância tem sido essa. Agora, só lembrar aos eminentes
Colegas que bem penhorado e bem arrestado não são indisponíveis, a
pessoa compra sujeito a chuvas e trovoadas.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NA PETIÇÃO 7.069
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : AÉCIO NEVES DA CUNHA
AGDO.(A/S) : ANDREA NEVES DA CUNHA
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, Relator, que
negava provimento ao agravo regimental, pediu vista dos autos o
Ministro Luís Roberto Barroso. Falaram: o Dr. Alberto Zacharias
Toron pelo Agravado Aécio Neves da Cunha e o Dr. Marcelo Leonardo
pela Agravada Andrea Neves da Cunha. Presidência do Ministro
Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 22.5.2018.
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, Relator, que
negava provimento ao agravo regimental; e dos votos dos Ministros
Luís Roberto Barroso e Rosa Weber, que o proviam parcialmente,
determinando a indisponibilidade de bens de cada um dos agravados
no montante de R$ 1.686.600,00, pediu vista dos autos o Ministro
Luiz Fux. Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira
Turma, 12.6.2018.
Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo, nos
termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, e Alexandre
de Moraes. Presidência do Ministro Luiz Fux. Primeira Turma,
12.3.2019.
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os
Senhores Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso
e Alexandre de Moraes.
Subprocurador-Geral
Almeida.

da

República,

Dr.

Edson

Oliveira

João Paulo Oliveira Barros
Secretário da Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CDD3-E585-F135-243C e senha DE05-0694-C795-7C9D

de

