
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO 
Pedido de reconsideração no agravo de instrumento nº 2011509-12.2014.815.0000 — 
Comarca de Pedras de Fogo
Relator      :   Ricardo Vital  de Almeida,  juiz convocado para substituir  o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE :LDC BIO Energia S.A
ADVOGADO :Manuella Motta Mour de Fonte
AGRAVADO   :Maria de Lourdes Araujo Medeiros e Valter Moura de Lira Filho
ADVOGADO      :José Carmelo Marinho Alves

Vistos etc

Cuida-se de Pedido de Reconsideração formulado pela  agravante 
em face da decisão de fls.  343/345, indeferindo o pleito  liminar de atribuição de efeito 
suspensivo ao recurso, mantendo o curso normal da execução.

Reiterando  os  argumentos  já  expendidos  por  ocasião  da  peça 
inaugural,  insurge-se  a  empresa  recorrente  contra  a  existência  de  sucessivos  erros  nas 
intimações ocorridas na fase de execução do presente processo. Aduz ter efetuado pedido 
de  intimações  em nome de  advogada específica  sem que  o  referido  pedido  tenha  sido 
observado,  especialmente  na  decisão  que  determinou  a  penhora  on  line do  valor  da 
execução  (fls.  339). Desse  modo,  pugna  pela  reconsideração  da  decisão,  a  que  seja 
concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento de modo a paralisar o andamento do 
feito e determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados das contas bancárias da 
agravante. Em finalização, demanda a nulidade da penhora.

É o Relatório. 

Decido. 

Pugna a agravante pela reanálise do pedido efetuado no presente 
agravo de instrumento, sob o argumento de que houve equívoco por ocasião da análise da 
liminar. 

Pois bem.

Para  se  deferir,  nos  termos  do  art.  558  do  CPC,  pedido  de 
atribuição de efeito suspensivo a agravo, mister  a existência dos requisitos legais que o 
autorizam, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. 

No caso  em tela,  a  empresa  agravante  pretende  seja  concedida 
medida  liminar,  a  fim  de  ver  suspensos  os  efeitos  da  decisão  recorrida  até  o  final 
julgamento do presente recurso e conhecimento da matéria de mérito.

Aduz  a  recorrente  haver  efetuado  pedido  de  intimações  com 
exclusividade  em nome da advogada Manuela  Motta  Moura de Fonte e  que o referido 
pedido não fora devidamente observado, tendo a fase de cumprimento de sentença se dado 
com intimações em nome de advogados diversos, culminando na penhora on line de valores 
da empresa, sem que a mesma tenha tomado conhecimento. 
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Por ocasião da apreciação liminar, esta Relatoria considerou que o 
referido  pedido  de  intimações  em nome  de  advogada  exclusiva  teria  ocorrido  em data 
posterior à determinação de penhora  on line em contas da empresa (o que se verificou a 
partir da juntada da petição de fl. 323), daí porque não haveria ocorrido qualquer nulidade a 
ponto  de  determinar  a  suspensão  da  mencionada  penhora.  Ocorre  que,  quando  da 
interposição do presente pedido de reconsideração a parte, desta vez em petição melhor 
inteligível e adequada cronologicamente, logrou demonstrar a existência de uma petição 
anterior  referente  à  necessidade de exclusividade  de intimações  em nome da advogada 
Manuela  Motta  Moura de Fonte,  datada de 10/01/2011;  data esta anterior  ao curso da 
execução. 

Assim,  diante  dessa  constatação,  outro  caminho  não  há  senão 
determinar  a priori a suspensão da penhora  on line  determinada à fl. 339 dos presentes 
autos,  até decisão final  do processo,  tendo em vista  a presença de verossimilhança das 
alegacões da agravada.

De  mais  a  mais,  lembre-se  que  esta  decisão  liminar  está  sendo 
analisada  com  espeque  em  cognição  sumária  —  juízo  de  probabilidade,  portanto  — 
restando limitada a afirmar o provável nesta conjuntura fático-probatória, e que, por essa 
razão mesma, se subjuga à provisoriedade.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
DE FLS. 347/355, PARA DETERMINAR  A SUSPENSÃO DA PENHORA ON LINE DETERMINADA À FL. 339 DOS 
PRESENTES AUTOS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO.

Comunique-se o inteiro teor deste despacho ao Juízo prolator  da 
decisão agravada, notificando-o para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 
entenda pertinentes.

Intime-se a parte agravada para,  querendo, oferecer contraminuta 
no  decênio  legal  (CPC,  art.  527,  V).  Decorrido  esse  prazo,  com  ou  sem  resposta, 
encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Cumpra-se.

                                      João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Relator
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