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PROCESSO 0000034-30.2016.4.03.6002 

  Ato Ordinatório em : 22/11/2016 

  *** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio 

  De ordem do Juiz Federal ficam as partes intimadas das decisões           

proferidas nos autos em epígrafe.DECISÃO DE FLS. 2209-2216 - Os          

requeridos LUIZ FERNANDO LINCK DORNELES, ARMANDO MARIANTE       

CARVALHO JÚNIOR, EDUARDO TERXEIRA E BORGES, VICTOR       

EMANOEL GOMES DE MORAES, RENATA SOARES BALDANZI RAWET,        

ANITA RABAÇA FELDMAN, MARIA ALVEZ FELIPPE, ANNA CLEMENTS        

MANNARINO, CLADUCIA PIMENTEL TRINDADE PRATES, GUSTAVO      

LELLIS PACÍFICO PEÇANHA e DANIEL SCHAEFFER DENYS requereram        

o desbloqueio dos valores constritos de suas contas bancárias em          

cumprimento à decisão que determinou a indisponibilidade de bens         

(fls. 1585-1588, 1602-1605, 1627-1630, 1683-1686, 1712-1716,      

1751-1753, 1771-1773, 1789-1791, 1805-1807, 1823-1825,     

1838-1840).Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal        

defendeu a manutenção das constrições incidentes sobre verbas que         

perderam o caráter alimentar nos termos do REsp 1.330.567/RS.         

Quanto aos valores atinentes a última remuneração percebida pelos         

requeridos, pugnou pela manutenção do bloqueio do que excedesse         

50 (cinquenta) salários mínimos. Por fim, requereu a constrição         

mensal de 30% dos salários percebidos pelos requeridos que são          

agentes públicos, ao argumento de que tal percentual "não         

inviabilizará a vida digna constitucionalmente protegida e, por outro         

lado, resguardará o patrimônio público". No mais, afirmou que está          

diligenciando junto ao BNDES os dados necessários para        

cumprimento da medida de indisponibilidade em face de EVANDRO         

DA SILVA (fls. 1887-1896). Vieram os autos conclusos. É o relatório.           

DECIDO.Se de um lado a Constituição Federal resguarda o princípio          

da dignidade da pessoa humana, que tem na impenhorabilidade de          

verbas salariais uma de suas formas de manifestação, de outro,          

estabelece a necessidade de proteção ao interesse público a partir da           

correta utilização das verbas provenientes do erário, pelas quais são          

concretizados os direitos dos cidadãos e cumpridos os deveres         

estatais nela previstos. Em consonância com o texto constitucional, a          

Lei 8.429/92 estabelece as penalidades a que estão sujeitos os          



agentes públicos que, sozinhos ou em concurso com particulares,         

praticarem atos que caracterizarem improbidade administrativa. Essa       

mesma lei autoriza que, diante de indícios de atos nesse sentido,           

sejam adotadas medidas para a indisponibilidade de bens, de modo a           

assegurar o integral ressarcimento do dano, o que realça a especial           

proteção atribuída ao erário público. Vale destacar, ainda, que ao          

interpretar o conteúdo normativo veiculado em um dispositivo legal, é          

necessário analisar o objetivo colimado pelo legislador, ao passo que          

interpretações estritamente literais podem mitigar o exercício de        

outros direitos relevantes.Dessa forma, entendo que ao estabelecer a         

impenhorabilidade de verbas salariais, o legislador objetivou       

resguardar os valores destinados à manutenção da família,        

imprescindíveis ao atendimento de suas necessidades básicas de        

subsistência. Na linha do entendimento pacificado pela 2ª Turma do          

E. STJ no EREsp 1.330.567/RS, "a remuneração protegida pela regra          

da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido            

- e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional          

referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal.         

Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção". Neste         

ponto, é possível concluir que a família consome, no interregno entre           

uma remuneração e outra, os valores indispensáveis a sua         

manutenção, de forma que a constrição incidente sobre a "sobra" não           

tem aptidão para atentar contra o princípio da dignidade da pessoa           

humana, embora inexoravelmente represente prejuízo     

financeiro.Fixadas essas premissas, passo a análise individualizada de        

cada uma dos pedidos de liberação de valores.LUIZ FERNANDO LINCK          

DORNELESO valor total bloqueado do requerido - que constava em          

contas que possui junto aos bancos Itaú e HSBC no momento em que             

recebida a ordem de constrição - foi de R$ 442.578,74 (quatrocentos           

e quarenta e dois mil, quinhentos de setenta e oito reais e setenta e              

quatro centavos). A confrontação entre os comprovantes de        

pagamento (holerites) de fls. 1593-1595, e os extratos bancários da          

conta 389-7, agência 6224, do banco Itaú (fls. 1596-1600), deixa          

nítido que esta não se destina exclusivamente à percepção de          

salários. Como exemplo, em 21/06/2016, o requerido recebeu, via         

TED, o valor de R$ 251.007,81 (duzentos e cinquenta e um mil e sete              

reais e oitenta e um centavos).Além disso, conforme a manifestação          

ministerial, denota-se que a remuneração de julho - ou seja, a última            

remuneração do requerido - foi depositada em seu favor depois da           

efetivação do BacenJud, não havendo que se falar em bloqueio de           

verbas indispensáveis à manutenção das necessidades básicas de sua         

família.Em relação aos demais valores bloqueados, o requerido não         



trouxe extratos e demais documentos necessários à análise da         

natureza impenhorável.Nesse cenário, INDEFIRO o pedido de       

liberação dos valores formulado por LUIZ FERNANDO LINCK        

DORNELES.ARMANDO MARIANTE CARVALHO JUNIORDo requerido     

ARMANDO MARIANTE CARVALHO JUNIOR foi bloqueada a quantia de         

RS 5.886.215,12 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil,          

duzentos e quinze reais e doze centavos), captada de contas          

correntes vinculadas aos bancos Bradesco, Itaú e Banco do Brasil.A          

conjugação dos extratos bancários de fls. 1614-1620, do Banco Itaú,          

com os demonstrativos de pagamento (holerites) de fls. 1610-1613,         

corrobora as alegações do requerido de que recebe sua remuneração          

na conta corrente 1166-9, agência 9646, do Banco Itaú.Entretanto,         

referida conta não possui natureza exclusivamente salarial, porquanto        

nela creditado, por exemplo, um TBI em 10/06/2016, no valor de R$            

9.600,00.Por fim, denota-se que após o bloqueio judicial - que na           

conta em questão foi no valor de R$ 1.223,98 - houve depósito, sob a              

rubrica "remuneração", do valor de R$ 5.935,00, não havendo que se           

falar em bloqueio de verbas indispensáveis à manutenção das         

necessidades básicas de sua família.Não logrou o requerido        

demonstrar a natureza salarial das verbas depositadas na conta         

11493-6, agência 4416-4, do Banco do Brasil.Em relação aos demais          

valores bloqueados, o requerido não trouxe extratos e demais         

documentos necessários à análise da natureza impenhorável.Nesse       

cenário, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores formulado por          

ARMANDO MARIANTE CARVALHO JUNIOR.EDUARDO TEIXEIRA E      

BORGESDo requerido EDUARDO TEIXEIRA E BORGES foi bloqueada a         

quantia de R$ 86.0006,36 (oitenta e seis mil e seis reais e trinta e              

seis centavos), captada de suas contas no Itaú e Banco do Brasil.A            

conjugação dos extratos bancários de fls. 1641-1664, com os         

demonstrativos de pagamento (holerites) de fls. 1637-1639,       

corrobora as alegações do requerido de que recebe sua remuneração          

na conta corrente 1391-9, agência 6224, do Banco Itaú.No entanto, a           

conta referida não possui natureza exclusivamente salarial, porquanto        

nela creditado, por exemplo, valores na monta de R$ 146.780,83          

(cento e quarenta e seus mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e             

três centavos), quando a renda líquida comprovada é de         

aproximadamente R$ 6.000,00 (fls. 1637-1639).De outro lado,       

considerando o teor das informações do requerido, bem como o teor           

dos extratos bancários de fls. 1666-1677 e do documento de fls.           

1679-1682, defiro o desbloqueio do valor de R$ 213,80 (duzentos e           

treze reais e oitenta centavos) constrito da conta corrente 44939-3,          

agência 93-0, do Banco do Brasil.Quanto ao restante do valor          



bloqueado, INDEFIRO o pedido do requerido, sem prejuízo de nova          

análise caso comprovado que foram bloqueados valores que possuem         

natureza salarial, inclusive sobre a última remuneração percebida em         

julho de 2016, já que pelos extratos apresentados não é possível           

aferir esse dado.VICTOR EMANOEL GOMES DE MORAESO bloqueio        

sobre as contas do precitado requerido - bancos Bradesco, Itaú e           

Santander - perfez R$ 1.531.596,52 (um milhão quinhentos e trinta e           

um mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois            

centavos).A natureza exclusivamente salarial das contas correntes       

cujos extratos foram apresentados não foi comprovada. Conforme        

apontado pelo Ministério Público Federal, dos extratos bancários da         

conta corrente 2804-0, agência 6224, do Banco Itaú, infere-se         

depósitos de R$ 48.000,00 (02/05/2016, fl. 1697), R$ 9.083,00         

(09/05/2016, fl. 1697), e R$ 12.686,00 (13/06/2016, fl. 1698),         

claramente incompatíveis com os demonstrativos de pagamento       

expedidos pelo BNDES - no mês de julho, por exemplo, deveria           

receber o valor líquido de R$ 9.748,95 (nove mil setecentos e           

quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme fl. 1695.            

Além disso, conforme consta nos demonstrativos de pagamento        

(holerites), a remuneração do requerido é depositada na conta         

1005-0, agência 1964, do Banco Itaú, da qual não constam extratos           

bancários nos autos.No entanto, DEFIRO a liberação de R$ 3.505,65          

(três mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), que            

consubstancia verba salarial da co-titular da conta corrente 11647-2,         

agência 4096, do Banco Itaú, como deriva do cotejo entre o           

contracheque de fls. 1703-1705 e o extrato de fls. 1707-1711.Em          

relação aos demais valores bloqueados, o requerido não trouxe         

extratos e demais documentos necessários à análise da natureza         

impenhorável.RENATA SOARES BALDANZI RAWETO total bloqueado      

nas contas correntes da requerida RENATA SOARES BALDANZI        

RAWET - Banco Bradesco e Citibank - foi de R$ 161.426,12 (cento e             

sessenta e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e doze            

centavos).Conforme afirmado pela requerida, os valores constritos na        

conta corrente 400343-8, agência 2789, do Banco Bradesco,        

pertencem a sua genitora, que recebe benefício previdenciário. De         

fato, foi possível constatar que os valores expressos nos         

demonstrativos de crédito de fls. 1722-1727 foram depositados na         

aludida conta bancária, que registra créditos do INSS e rendimentos,          

conforme se denota de fls. 1729-1740, embora chame à atenção a           

disparidade constatada entre os valores creditados (R$ 138.328,68) e         

debitados (R$ 229.689,27) com saldo remanescente positivo de R$         

24.776,71. Apesar disso, defiro o pleito para determinar o         



desbloqueio de R$ 23.207,33 constrito da corrente 400343-8, agência         

2789, do Banco Bradesco.Quanto aos fundos de investimento em que          

figura como co-titular (fls. 1743-1749), deve ser resguardado os         

valores pertencentes ao outro titular - que se presume metade do           

valor depositado quando não há prova em contrário (Precedente: STJ,          

AgRg no AgRg na Pet 7456/MG). Destaco que a declaração de fls.            

1742 não é prova suficiente de que os valores depositados na conta            

conjunta pertencem exclusivamente ao esposo da requerida, uma vez         

que bens comuns do casal podem ser declarados por um ou por            

outro. Não bastasse isso, a requerida não trouxe provas de que não            

declarou possuir tais fundos de investimento.Segundo o       

entendimento do STJ com o qual coaduno, fixado no REsp          

1.330.567/RS, depósitos em aplicações financeiras diversas de       

poupança não detêm o mesmo caráter alimentício da caderneta de          

poupança, razão pela qual passíveis de penhora. Por relevante,         

transcrevo a ementa do julgado:PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO.       

EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE.      

VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E        

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. LIMITES.     

1. omissis. 2. Valores caracterizados como verbas alimentares        

somente manterão essa condição enquanto destinadas ao sustento do         

devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao          

atendimento das necessidades básicas do devedor e seus        

dependentes. Na hipótese do provento de índole salarial se mostrar,          

ao final do período - isto é, até o recebimento de novo provento de              

igual natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e            

seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser            

uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável. 3.         

Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta           

de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC,            

que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o           

montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar.         

O benefício recai exclusivamente sobre a caderneta de poupança, de          

baixo risco e retorno, visando à proteção do pequeno investimento,          

voltada à garantia do titular e sua família contra imprevistos, como           

desemprego ou doença. 4. O art. 649, X, do CPC, não admite            

intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de         

aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o           

caráter alimentício da caderneta de poupança, sendo voltados para         

valores mais expressivos e/ou menos comprometidos, destacados       

daqueles vinculados à subsistência mensal do titular e sua família.          

Essas aplicações visam necessidades e interesses de menor        



preeminência (ainda que de elevada importância), como aquisição de         

bens duráveis, inclusive imóveis, ou uma previdência informal (não         

oficial) de longo prazo. Mesmo aplicações em poupança em valor          

mais elevado perdem o caráter alimentício, tanto que o benefício da           

impenhorabilidade foi limitado a 40 salários mínimos e o próprio          

Fundo Garantidor de Crédito assegura proteção apenas até o limite de           

R$70.000,00 por pessoa. 5. Essa sistemática legal não ignora a          

existência de pessoas cuja remuneração possui periodicidade e valor         

incertos, como é o caso de autônomos e comissionados. Esses podem           

ter que sobreviver por vários meses com uma verba, de natureza           

alimentar, recebida de uma única vez, sendo justo e razoável que           

apliq uem o dinheiro para resguardarem-se das perdas inflacionárias.         

Todavia, a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar          

impõe que, para manterem essa natureza, sejam aplicadas em         

caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, o que            

permite ao titular e sua família uma subsistência digna por um prazo            

razoável de tempo. 6. Valores mais expressivos, superiores aos 40          

salários mínimos, não foram contemplados pela impenhorabilidade       

fixada pelo legislador, até para que possam, efetivamente, vir a ser           

objeto de constrição, impedindo que o devedor abuse do benefício          

legal, escudando-se na proteção conferida às verbas de natureza         

alimentar para se esquivar do cumprimento de suas obrigações, a          

despeito de possuir condição financeira para tanto. O que se quis           

assegurar com a impenhorabilidade de verbas alimentares foi a         

sobrevivência digna do devedor e não a manutenção de um padrão           

de vida acima das suas condições, às custas do devedor. 7. Recurso            

especial a que se nega provimento. Sendo assim, determino que em           

relação à conta do Citibank - considerando a presunção de que           

metade dos valores pertence ao esposo da requerida - seja          

desbloqueado o valor de R$ 38.507,12 (trinta e oito mil, quinhentos e            

sete reais e doze centavos) - conta corrente 16905938, agência 097,           

do Citibank. O remanescente da aludida conta corrente deverá         

permanecer bloqueado.ANITA RABAÇA FELDMANA requerida teve      

bloqueada a quantia de RS 90.832,21 (noventa mil oitocentos e trinta           

e dois reais e vinte e um centavos) de contas correntes vinculadas ao             

Itaú e Banco do Brasil.Na linha da manifestação ministerial, a análise           

dos documentos de fls. 1760-1764 e 1766-1769, apresentados pela         

requerida, revela que seu salário é depositado na conta corrente          

6306-1, agência 4416-4, do Banco do Brasil. Embora a conta corrente           

não possua natureza exclusivamente salarial, já que há depósitos de          

origem não demonstrada - como os registrados nos dias 03/05/2016          

e 04/05/2016 (fls. 1766) - observo que a constrição ocorreu após o            



depósito de sua remuneração, em 24/06/2016, e que o saldo naquele           

momento era de R$ 3.967,44. Assim, defiro o pedido de desbloqueio           

do valor de R$ 3.967,44 constrito na conta corrente 6306-1, agência           

4416-4, do Banco do Brasil.Em relação à conta vinculada ao banco           

Itaú, cujos extratos foram apresentados, concedo à requerida o prazo          

de cinco dias para, querendo, comprovar a origem dos valores nela           

depositados, inclusive a título de remuneração - considerando que, ao          

que indicam as provas carreadas, esta é depositada no Banco do           

Brasil -, tudo de forma a viabilizar a análise acerca da natureza            

salarial de tais verbas.MARIA ALVEZ FELIPPEForam bloqueados da        

requerida, no total, R$ 522.246,52 (quinhentos e vinte e dois mil,           

duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).A           

conjugação dos extratos bancários de fls. 1783-1784 com os         

comprovantes de pagamento (holerites) de fls. 1771-1773 corrobora        

as alegações da requerida de que recebe sua remuneração na conta           

corrente 1732-4, agência 6224, do Banco Itaú. Porém, conforme         

entendimento deste Juízo, as "sobras" da remuneração perdem a         

natureza salarial, razão pela qual defiro o desbloqueio, tão somente,          

da última remuneração da requerida depositada na conta corrente         

1732-4, agência 6224, do Banco Itaú, no valor de R$          

10.373,10.Considerando que a remuneração da requerida é       

depositada no banco Itaú, concedo-lhe o prazo de cinco dias para,           

querendo, comprovar a origem dos valores depositados na conta         

vinculada ao Banco do Brasil, cujo extrato foi apresentado, inclusive a           

título de remuneração, de forma a viabilizar a análise acerca da           

natureza salarial de tais verbas.ANNA CLEMENTS MANNARINODa       

conta corrente da requerida vinculada ao banco do Brasil foi          

bloqueado o valor de R$ 316.769,07 (trezentos e dezesseis mil,          

setecentos e sessenta e nove reais e sete centavos).A conjugação dos           

extratos bancários de fls. 1802-1804 com os demonstrativos de         

pagamento (holerites) de fls. 1798-1800 corrobora as alegações da         

requerida de que recebe sua remuneração na conta corrente         

vinculada ao Banco do Brasil.Porém, conforme já salientado, este         

Juízo adota o entendimento de que as "sobras" não gozam da           

proteção de impenhorabilidade, razão pela qual defiro o desbloqueio,         

tão somente, da última remuneração da requerida depositada na         

conta corrente 8215-5, agência 4296, do Banco do Brasil, no valor de            

R$ 11.977,27 (onze mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e             

sete centavos).CLÁUDIA PIMENTEL TRINDADE PRATESDas contas      

correntes da requerida - Bancos Itaú, Citibank, Banco do Brasil e           

HSBC - foram bloqueados R$ 981.014,57 (novecentos e oitenta e um           

mil, catorze reais e cinquenta e sete centavos).A conjugação dos          



extratos bancários de fls. 1818-1822, do Banco Itaú, com os          

demonstrativos de pagamento (holerites) de fls. 1814-1816,       

corrobora as alegações da requerida de que recebe sua remuneração          

em tal conta corrente.Entretanto, a conta não possui natureza         

exclusivamente salarial, já que há depósitos de origem não         

demonstrada - como, por exemplo, um TED recebido em 12/04/2016,          

no valor de R$ 4.000,00. Ademais, conforme a manifestação         

ministerial, denota-se que a remuneração de julho - ou seja, a última            

remuneração da requerida - foi depositada em seu favor depois da           

efetivação do BacenJud, não havendo que se falar em bloqueio de           

verbas indispensáveis à manutenção das necessidades básicas de sua         

família.Nesse cenário, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores         

formulado por CLÁUDIA PIMENTEL TRINDADES PRATES.GUSTAVO      

LELLIS PACÍFICO PEÇANHADas contas correntes do requerido -        

Bancos Itaú e Bradesco - foram bloqueados R$ 1.622.371,81 (um          

milhão, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e um reais e              

oitenta e um centavos).A conjugação dos extratos bancários de fls.          

1835-1837, do Banco Itaú, com os demonstrativos de pagamento         

(holerites) de fls. 1831-1833, corrobora as alegações do requerido de          

que recebe sua remuneração na conta corrente 1828-0, agência         

6224, do Banco Itaú.Entretanto, conforme já salientado, este Juízo         

adota o entendimento de que as "sobras" não gozam da proteção de            

impenhorabilidade. Ademais, conforme a manifestação ministerial,      

denota-se que a remuneração de julho - ou seja, a última           

remuneração do requerido - foi depositada em seu favor depois da           

efetivação do BacenJud, não havendo que se falar em bloqueio de           

verbas indispensáveis à manutenção das necessidades básicas de sua         

família.Em relação aos demais valores bloqueados, o requerido não         

trouxe extratos e demais documentos necessários à análise da         

natureza impenhorável.Nesse cenário, INDEFIRO o pedido de       

liberação dos valores formulado por GUSTAVO LELLIS PACÍFICO        

PEÇANHA.DANIEL SCHAEFER DENYS Das contas correntes do       

requerido - Bancos Itaú e Caixa Econômica Federal - foram          

bloqueados RS 397.518,98 (trezentos e noventa e sete mil,         

quinhentos e dezoito reais e noventa e oito centavos).A análise dos           

documentos apresentados pelo requerido (fls. 1847-1860) revela que        

os extratos bancários apresentados não se referem à conta registrada          

em seus demonstrativos de pagamento (holerites), o que inviabiliza a          

análise, neste momento, da natureza salarial dos valores depositados         

na conta cujo extrato foi trazido aos autos. Além disso, como           

salientado pelo MPF, na conta corrente cujo extrato foi apresentado,          

são movimentados outras verbas, como, por exemplo, um TED         



recebido em 09/05/2016, no valor de R$ 59.440,00.Por fim,         

denota-se que da conta cujo extrato consta nos autos foi bloqueada a            

quantia de R$ 4.501,77 e que, após isto, sob a rubrica           

"remuneração", foi depositado o valor de R$ 11.826,27, não havendo          

que se falar em bloqueio de verbas indispensáveis à manutenção das           

necessidades básicas de sua família (fls. 1858-1859).Em relação aos         

demais valores bloqueados, o requerido não trouxe extratos e demais          

documentos necessários à análise da natureza impenhorável.Nesse       

cenário, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores formulado por          

DANIEL SCHAEFER DENYS.DEMAIS DELIBERAÇÕESImpende    

asseverar o caráter rebus sic stantibus da presente decisão, tomada à           

vista dos elementos de convicção trazidos à apreciação deste Juízo,          

sendo possível que se profira decisão diversa a partir de          

esclarecimentos e eventual apresentação de novos documentos pelas        

partes interessadas, capazes de comprovar a alegada       

impenhorabilidade.No mais, INDEFIRO o pedido do Ministério Público        

Federal atinente à constrição mensal de 30% dos salários percebidos          

pelos agentes públicos demandados, porque a presente ação não         

trata de verba alimentar, tampouco houve anuência dos demandados         

quanto ao desconto, razão pela qual prevalece a natureza         

impenhorável das verbas salariais, nos termos do CPC, 833, IV          

(Precedentes: STJ, REsp 1.184.765/PA). Observo que este Juízo        

entende que os valores recebidos a título de contraprestação         

laborativa não consumidos no interregno entre uma remuneração e         

outra ("sobras") deixam de ter a proteção da impenhorabilidade         

(Precedente: STJ, EREsp 1.330.567/RS), análise esta que não é         

possível de forma abstrata, mas apenas a partir dos extratos          

bancários apresentados, como se fez no presente caso.Determino que         

os valores bloqueados - e que nesta condição permanecem após a           

presente decisão - sejam remetidos à Caixa Econômica Federal,         

inclusive quanto aos demandados aos quais foi oportunizada a         

apresentação de documentos, já que, caso determinado o        

desbloqueio, a liberação não será obstada por tal ação.Proceda-se ao          

desbloqueio unicamente em relação às contas deferidas,       

expressamente discriminadas no corpo desta decisão.Proceda-se às       

notificações dos requeridos. Antes, remetam-se os autos ao SEDI         

para cumprimento da parte final da decisão de fls. 1864. Registre-se           

no sistema o sigilo de documentos dos presentes autos.Cumpridas         

tais determinações, remetam-se os autos ao Ministério Público        

Federal para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de            

desbloqueio de fls. 1904-1918, bem como sobre os demais pedidos          

apresentados e juntados aos autos nesta data. Intimem-se.        



Cumpra-se.DECISÃO DE FL. 10894 - Após a última manifestação do          

MPF (f. 10727-10738), restaram infrutíferas as notificações de: a)         

BERNARDO BUENO BASTOS DE BARROS NETO - CP 143/2016-APA (f.          

10740-10743); b) JOSÉ CARLOS BUMLAI - CP 140/2016-APA (f.         

10777-10782); c) USINA SÃO FERNANDO - CP 142/2016-SM01-APA        

(f. 10810); d) LUCIANO COUTINHO (f. 10817).Embora haja questões         

pendentes de decisão, em nome da economia processual,        

decidi-las-ei no momento da análise do recebimento da petição inicial          

(art. 17, 8 e 9, Lei 8.429/1992).Isso posto, DECIDO:1. ATUALIZE-SE          

o sistema processual com os dados dos procuradoresdas partes.2.         

LEVANTO o sigilo total do processo, para constar apenas o          

sigilodocumental, haja vista o cumprimento da ordem judicial        

deindisponibilidade de bens. RETIFIQUE-SE no sistema processual.3.       

INTIME-SE o MPF para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre          

ascertidões negativas de notificação.4. NOTIFIQUEM-SE os réus nos        

novos endereços a serem fornecidospelo MPF, deprecando-se o        

necessário.5. Após, FAÇAM-SE os autos conclusos para decisão. 
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  Em decorrência dos autos estão a disposição / foram remetidos/ 

estão MINISTERIO PUBLICO para MANIFESTACAO ( A contar de pelo 

prazo de 15 DIAS (SIMPLES) ) 
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