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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- GARANTIA DO JUÍZO - VALOR TOTAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 475 - J,
§ 1º DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DA IMPUGNAÇÃO À
EXECUÇÃO SEM A SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO. Para que se
receba e se conheça da impugnação oposta pelo devedor, nos termos do art.
475-L do CPC, necessário se impõe a segurança do juízo, mediante o
depósito ou penhora de todo o valor da liquidação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0145.12.029900-6/005 - COMARCA
DE JUIZ DE FORA - AGRAVANTE(S): SOCIEDADE RADIO E TELEVISÃO
ALTEROSA LTDA - AGRAVADO(A)(S): EDUARDO ALEXANDRE LUCIO DA
SILVA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em REJEITAR A PRELIMIANR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA

RELATOR.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA (RELATOR)
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V O T O

      Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Rádio e
Televisão Alterosa LTDA, contra decisão de fls. 131-TJ que, nos autos de
ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, determinou a
emenda à petição de impugnação apresentada pela Executada/ Agravante,
ao fundamento de que não foi garantido o juízo integralmente, nos termos do
§1º do art. 475-J do CPC.

      O Agravante sustenta que parte da condenação é controversa, razão
pela qual inexiste justificativa para garantir-lhe o juízo integral. Afirma que
apenas a parte incontroversa merece ser segurada mediante o depósito
judicial, porquanto há excesso de execução que deve ser reparada e
decotada.

      Puna pelo provimento do recurso para que prossiga a fase do
cumprimento de sentença independentemente da ordem de emenda.

      O presente recurso foi recebimento em seu efeito suspensivo, conforme
decisão de fls. 138-TJ

      Contraminuta recursal às fls.147/152-TJ, com preliminar de não
conhecimento do recurso em razão do descumprimento do art. 526 do CPC.

      Informações do juiz à fl. 145-TJ.

      É o relatório. Decido.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
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DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC

      Embora o agravado não trate a matéria como preliminar em sua
contraminuta recursal, equivocadamente nomeada de contrarrazões, hei por
bem apreciá-la como se assim o fosse, por entender como o procedimento
de melhor técnica.

      Sustenta o Agravado que os autos permaneceram em poder do
Agravante além do prazo legal, devendo ser aplicado ao recurso as
reprimendas dos artigos 195 e 526, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.

      Analisando as informações prestadas pelo magistrado singular às f. 145-
TJ, tenho que foi noticiada a interposição do recurso de agravo de
instrumento. A questão cinge-se, portanto, na observância do prazo legal de
três dias previsto no caput do art. 526 para o fazê-lo.

      O recurso foi protocolado junto a este Tribunal em 14 de julho de 2015 (f.
02-TJ) e a petição informativa de seu aviamento foi protocolada junto à
primeira instância em 15/07/2015 (f.153-TJ), de forma que o prazo legal foi
cumprido à risca. O fato de o Patrono do recorrente ter retido os autos em
seu poder por prazo superior a estes três dias, em nada implica no não
conhecimento do recurso, porquanto tal lapso temporal não tem esta razão
de ser.

      E mesmo se assim o fosse, ou seja, ainda que esta fosse a ratio legis, a
devolução ocorreu em 17/07/2015, conforme movimentação do SISCON, ou
seja, após exatos três dias contados a partir da interposição do presente
agrava de instrumento, sem implicar qualquer prejuízo à parte contrária ou
embaraço ao Poder Judiciário.

      Com efeito, rejeito a preliminar.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De acordo com o(a)
Relator(a).
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DESA. APARECIDA GROSSI - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. WAGNER WILSON FERREIRA (RELATOR)

MÉRITO

      Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos objetivos e
subjetivos de sua admissibilidade.

      Após analisar com acuidade o presente recurso, debruçando-me
novamente sobre a controvertida matéria, tenho que, em que pese
respeitável corrente no sentido contrário, a decisão agravada não está a
merecer reparo.

      Estatui o art. 475-J, do diploma instrumental, litteris:

"Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já
fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da
condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a
requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta
Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

§ 1º Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o
executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste,
o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio,
podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias".

      Infere-se do dispositivo legal em evidência, que a garantia do juízo, de
fato, constitui pressuposto indispensável à apresentação de
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impugnação ao cumprimento da sentença. Tal garantia deve se dar de
acordo com a integralidade do valor pugnado pelo credor exeqüente que, a
princípio, presume-se como o correto. Caso reste realmente demonstrado
excesso de execução e que a impugnação manejada não é tão somente ato
protelatório para postergar a satisfação do crédito reconhecido em sentença
transitada em julgado, por óbvio o devedor poderá reaver os valores
controvertidos dados em garantia.

      In casu, resta incontroverso que o juízo não se encontrava
completamente seguro quando o agravante apresentou sua impugnação,
motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado singular ao intimar o devedor
para efetuar o depósito completo do valor exeqüendo, para fins de
recebimento e conhecimento da impugnação.

      Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - GARANTIA DO JUÍZO - VALOR TOTAL DA DÍVIDA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 475 - J, § 1º DO CPC - DEPÓSITO A MENOR -
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO SEM
A SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO - ANALOGIA COM OS ARTS. 736 E
737 DO CPC. Para receber e conhecer a impugnação oposta pelo devedor,
necessária a segurança do juízo, mediante o depósito ou penhora de todo o
valor exigido, nos exatos termos do art. 475-L do CPC. Entretanto, realizado
o depósito parcial do débito, impõe-se intimar o devedor para complementá-
lo ou efetivar a penhora da diferença." (TJMG. Agravo de Instrumento nº
1.0024.03.886100-1/003; Relator Des.Tarcísio Martins Costa; julgamento em
07/12/2010; extraído do sítio www.tjmg.jus.br).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
GARANTIA DO JUÍZO - QUANTIA TOTAL EXIGIDA - ARTIGO 475-J, §1º
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -  DEPÓSITO A MENOR -
IMPUGNAÇÃO INOPORTUNA - NÃO CONHECIMENTO. Para que se
conheça da impugnação oposta pelo devedor, nos termos do art. 475-L do
CPC,
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necessário se impõe a segurança do juízo, mediante o depósito em penhora
de todo o valor exigido. Realizado o depósito parcial do débito, deve ser o
devedor intimado para complementar o depósito ou deve ocorrer a penhora
da diferença, para que seja a impugnação apresentada pela parte e
conhecida pelo juízo." (TJMG. Agravo de Instrumento nº 1.0024.00.011128-
6/001; Relator Des. Alvimar de Ávila; julgamento em 12/06/2008; extraído do
sítio www.tjmg.jus.br).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO - INTEGRAL GARANTIA DO JUÍZO - NECESSIDADE. ART.
475-J, §1º, CPC. - Para a apresentação da impugnação ao cumprimento de
sentença, é necessária a garantia do juízo, por se tratar de condição de
procedibilidade, consoante expressamente dispõe o art.475-J, §1º, do CPC.
É dizer, a segurança integral do juízo pela penhora ou pelo depósito é
pressuposto objetivo inexorável do processamento do incidente de
impugnação ao cumprimento de sentença.  Recurso não provido.  (TJMG -
Agravo de Instrumento-Cv  1.0024.98.007109-6/001, Relator(a): Des.(a)
Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação
da súmula em 15/05/2015)

      Assim recentemente me manifestei perante esta 16ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
GARANTIA DO JUÍZO - VALOR TOTAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 475 - J, §
1º DO CPC - AUSÊNCIA DE PENHORA E DEPÓSITO VOLUNTÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO SEM
A SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO. 1- Para que se receba e se conheça
da impugnação oposta pelo devedor, nos termos do art. 475-L do CPC,
necessário se impõe a segurança do juízo, mediante o depósito ou penhora
de todo o valor da liquidação.  (TJMG -  Agravo de
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Instrumento-Cv  1.0024.02.812777-7/005, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson
, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2015, publicação da súmula em
20/02/2015)

      Portanto, ante a ausência de segurança completa do juízo, deve ser
mantida a decisão que não conheceu a impugnação, por ora, e determinou a
intimação do executado para suprir o pressuposto e efetuar o depósito
integral do valor exeqüendo.

CONCLUSÃO

      Com tais considerações, revogo o efeito suspensivo anteriormente
concedido e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo in totum a
decisão agravada.

      Custas ao final.

      É como voto.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De acordo com o(a)
Relator(a).

DESA. APARECIDA GROSSI - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO"
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