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Descrição: 
SEQUESTRO. BENS. PREJUÍZO. FAZENDA.  
A Sexta Turma do STJ decidiu que o sequestro de bens de pessoa indiciada ou já 
denunciada por crime que resulta prejuízo para a Fazenda, previsto no DL n. 3.240/1941, 
tem sistemática própria e não foi revogado pelo Código de Processo Penal em seus arts. 
125 a 133. De acordo com o Relator, Min. Og Fernandes, não havendo revogação 
expressa, o referido decreto continua em pleno vigor e prevalece sobre a norma geral, 
que deve ser aplicada apenas subsidiariamente, em face do princípio da especialidade. 
Sendo assim, o sequestro ou arresto de bens previsto na legislação especial pode 
alcançar, em tese, qualquer bem do indiciado ou acusado por crime que implique prejuízo 
à Fazenda Pública, diferentemente das idênticas previdências cautelares previstas no 
CPP, que atinge somente os bens resultantes do crime ou adquiridos com o proveito da 
prática delituosa. Tem-se, portanto, um tratamento mais rigoroso para o autor de crime 
que importa dano à Fazenda Pública, sendo irrelevante, na hipótese, o exame em torno 
da licitude da origem dos bens passíveis de constrição. Outra peculiaridade da norma em 
comento é a possibilidade de a medida ser deferida sem audiência da parte contrária. 
Diante do exposto, o Min. Relator, entendendo ser viável a constrição dos bens dos 
acusados diante da existência de indícios veementes da sua responsabilidade penal, 
conheceu em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, no 
que foi acompanhado pela Turma. Precedentes citados: REsp 132.539-SC, DJ 9/2/1998; 
REsp 14.516-SC, DJ 17/6/2002; RCDESP no Inq 561-BA, DJe 27/8/2009, e RMS 17.405-
CE, DJ 26/9/2005. REsp 1.124.658-BA, Rel. Min. Og Fernandes. 
                                                                                                                                                                                                                


