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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÁNClA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

SEGUnDA VARA FEDERAL

2109-61.2016.4.01.4300
Petição Cível
Mi~istérioPúblico Federal
Lu~Renato Pedra Sá e outros

DECISÃO

1. Este processo está em fase de cumprimento da medida cautelar
de indisponibl1idade de bens decretada no processo principal.

2, JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS requereu o desbloqueio de
valores indisponibilizados em suas contas bancárias (fls. 871/872). O MPF
opinou pelo deferimento parcial do pedido (fls. 887/888).

11.FUNDAMENTOS
3. Nocaso dos autos, o requerido não .fez prova de que a conta na
qual efetuadl:1a constrição eletrônica seja conta salário, definida pelo Banco
Central do Brasil como "uma conta aberta por iniciativa e solicitação do
empregador para efetuar o pagamento de salãrios aos seus empregados.
Essa conta não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber
depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras
fontes" (Resolução 3402/2006-BACEN, disponível em
http:f /www.bcb.gov.br/?CONTASALARlOFAQ).

4. for outro lado, a compreensão jurisprudencial do Superior~
Tribunal dei Justiça já assentou que "a Segunda Seção pacificou o
entendime~to de que a remuneração protegida pela regra da
impenhoral,t.lidade é a ~ltimapercebida - a do último mês vencido - e,
mesmo asstm, sem poder ultrapassar o teto constitucional' referente à
remuneraçclio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse
período, e~ntuais sobras perdem tal proteção." (EREsp 1330567/RS,
ReI. MinistJi'o LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA.SEÇÃO, julgado em
10/12/2014, DJe 19/12/2014).

,
5. lNocaso em exame, verifica-se o seguinte. Na conta bancária n°
2-7, agência 1066, do Bradesco, dos valores do bloqueio, R$ 12.145,03
correspondtlm a montantes investidos no mercado aberto mais de um mês
antes do bloqueio (fl. 877). Esses valores não possuem proteção legal contra
a penhora. Assim, dessa conta, apenas R$ 2.610,75 devem ser
desbloqueados porque correspondem ao recebimento dos últimos proventos
de aposentadoria (art. 833, IV,CPC).

http:///www.bcb.gov.br/?CONTASALARlOFAQ.
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6. A conta n° 1001-4, agência 1886-4, do Banco do Brasil, não
registrou depósito de valores revestidos de impenhorabilidade (fls. 879/880).

7. Por fim, na conta n° 267.095-X, agência 3596-3, do Banco do
Brasil, devem ser desbloqueados apenas R$ 5.218,08, correspondentes aos
proventos recebidos em 22 de março. Afinal, o bloqueio ocorrido em 4 de
abril incidiu sobre esses valores, que são impenhoráveis (art. 833, IV,CPC).

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, decido:

9. (a) determinar o qesbloqueio de R$ 5.218,08 indisponibilizados
na conta nO267.095-X, agência 3596-3, do Banco do Brasil, titularizada por
JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS;

10. (b) determinar o desbloqueio de R$.2.610,75 constritados na
conta n° 2-7, agência 1066, do Bradesco, titularizada por JOSÉ WILSON
SIQUEIRA CAMPOS;

11. (c) indeferir o pedido de desbloqueio dos demais valores.

PROVIDÊNCIASDE IMPULSOPROCESSUAL

12. A Secretaria da Vara Federal deverá adotaras seguintes
providênCias:

13. (J providenciar o levantamento do bloqueio nas contas aCima
indicadas ou xpedir alvará;

14. ( intimar as partes;
!

15. (c, aguard.ar o cumprimento dos m,andados e resposta aos oficios
expedidos; I
16. (1) intimar o MPFpara se manifestar a respeito.
17. Palmas, 2 de junho de 2016.

Juiz Federal Ade~~s Pimenta da Silva
TITULAR DA SEGUNDA VARA FEDERAL
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