
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO LIMINAR
Agravo  de  Instrumento  nº  2010956-62.2014.815.0000  —  2ª  Vara  de  Executivos 
Fiscais. 
Relator : Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des. 

Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante : Nadja do Nascimento Borba. 
Advogado : Maurício Lucena Brito. 
Agravado : Fazenda Pública do Estado da Paraíba. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  EXECUÇÃO  FISCAL  — 
CONTA SALÁRIO — PENHORA — NÃO COMPROVAÇÃO — 
PEDIDO  DE  ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO  — 
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  LEGAIS  — 
INDEFERIMENTO.

—  Para  se  deferir,  nos  termos  do  art.  558,  do  CPC,  pedido  de  
atribuição de efeito suspensivo a agravo, necessária a existência dos  
requisitos  legais  que  o  autorizam,  quais  sejam:  fumus  boni  iuris  e  
periculum  in  mora;  sendo,  ainda,  imprescindível,  nos  termos  do 
mencionado artigo, a presença de relevante fundamentação que possa  
levar  o relator  a  entender  pela concessão do efeito  suspensivo.  No 
caso  em  exame,  o  recorrente  não  demonstrou  a  presença  de  tais  
requisitos,  sendo  descabida,  portanto,  a  suspensão  da  decisão 
agravada.

Vistos, etc., 

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo interposto por Nadja do Nascimento Borba, em face de decisão interlocutória 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais, nos autos da Ação de Execução 
Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado da Paraíba em desfavor dos recorrentes. 

Na decisão agravada, o Juízo  a quo  determinou a expedição de 
alvará em favor da parte executada (recorrente), no valor de R$ 1.902,34 (mil novecentos 
e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao salário indevidamente transferido da 
sua conta salário para a conta judicial.

Inconformada, a recorrente alega que os valores penhorados pelo 
Juízo a quo decorrem de conta salarial. No mais, discorre acerca das circunstâncias que 
envolvem a execução em trâmite,  para,  ao final,  pugnar pelo provimento do recurso. 
Liminarmente, porém, pugna pela atribuição de 'efeito suspensivo'. 
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É o relatório. 

Decido. 

Em  síntese,  o  Estado  da  Paraíba  propôs  Execução  Fiscal  em 
desfavor de Nadja Comércio e Representações Ltda.,  postulando o pagamento de R$ 
82.437,56  (oitenta  e  dois  mil  quatrocentos  e  trinta  e  sete  reais  e  cinquenta  e  seis 
centavos), referente ao não pagamento de ICMS, exercícios 1999 e 2000. 

Posteriormente, referida execução foi redirecionada à Sra. Nadja 
do Nascimento Borba, ora agravante, considerando-a corresponsável pela dívida, e para 
qual foi  realizada a penhora online de suas contas correntes, visando à satisfação do 
débito. 

Após a realização da penhora, a agravante peticionou nos autos 
afirmando que a conta corrente n° 40.833-6, Agência 1636-5, Banco do Brasil, é conta 
salário, e que o valor bloqueado de R$ 35.879,96 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e 
nove reais e noventa e seis centavos) decorre dos proventos recebidos pela agravante. 

Na decisão agravada, o Juízo a quo assim decidiu: 

“Ao analisar a petição de fls. 166/170, verificou-se que a penhora recaiu sobre 
a  conta  salário  da  executada.  Contudo,  já  houve  transferência  do  valor 
bloqueado para a conta judicial. 

Desta  forma,  expeça-se  o  competente  alvará  judicial  em  favor  da  parte 
executada no valor  de R$ 1.902,34 (mil  novecentos  e  dois  reais  e  trinta  e 
quatro centavos), referente ao salário transferido da conta do Banco do Brasil 
para conta judicial, em observância ao art. 649, IV do Código de Processo 
Civil.” 

A recorrente,  alega,  em suma, que a  totalidade da importância 
bloqueada se origina de seus proventos de servidora pública, e também do recebimento 
de quinhão em Herança recentemente deixada pela sua genitora.  Observa,  ainda,  que 
conforme alteração sofrida no contrato social da empresa NAJA Com. Rep. Ltda, no ano 
de 1993, retirou-se da gerência da empresa executada, passando a simples condição se 
sócia cotista. 

De  início,  esclareça-se  que  em relação  à  suposta  ausência  de 
responsabilidade da recorrente no tocante à dívida, nada há o que se questionar, já que tal 
matéria não constitui objeto da decisão agravada, sendo impertinente a invocação da 
matéria nesta instância recursal.

Ademais, no que tange ao montante existente na referida conta, 
não há como se definir,  na atual conjuntura,  se tal  valor decorre exclusivamente dos 
proventos recebidos pela recorrente ou do quinhão hereditário alegado, razão pela qual 
não se afigura consistente, por ora, o requisito do fumus boni iuris. 

Assim,  à  vista  dessas  circunstâncias,  a  pretensão  liminar 
deduzida  nesta  oportunidade,  deve  ser  indeferida,  mantendo-se,  por  ora,  a  decisão 
agravada. Lembre-se, apenas, que a presente decisão liminar está sendo analisada com 
espeque em cognição sumária — juízo de probabilidade, portanto — restando limitada a 
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afirmar  o  provável  nesta  conjuntura,  e  que,  por  essa  razão  mesma,  se  subjuga  à 
provisoriedade.  

Face  ao  exposto,  mormente  em  razão  da  ausência  dos 
pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.

Dê-se ciência da presente decisão ao juiz prolator, solicitando-lhe 
informações.  Intime-se  o  agravado para,  querendo,  apresentar  contraminuta  no prazo 
legal, de acordo com o art. 527, V, do mesmo diploma legal. Decorrido o prazo, com ou 
sem resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, independente de nova 
conclusão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Pessoa, 26 de agosto de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado

3


