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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL - MEIO DE DEFESA - INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO
PROVIDO.

- A partir da Lei nº. 11.232 de 22 de dezembro de 2005 foi introduzida uma
nova forma procedimental para execução dos títulos executivos judiciais, não
mais existindo espaço para o manejo dos embargos à execução

- Considerando que a garantia do juízo é pressuposto para o processamento
da impugnação ao cumprimento de sentença, impossível a aplicação do
princípio da fungibilidade ou princípio da instrumentalidade das formas, para
recebimento dos embargos opostos como impugnação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0418.15.000672-8/001 - COMARCA DE MINAS
NOVAS - APELANTE(S): WALTER PINHEIRO DE CARVALHO -
APELADO(A)(S): IVETE ALVARENGA FREIRE

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESA. JULIANA CAMPOS HORTA
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RELATORA.

DESA. JULIANA CAMPOS HORTA (RELATORA)

V O T O

      Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fl. 08 proferida nos
autos dos embargos de devedor opostos por WALTER PINHEIRO DE
CARVALHO contra IVETE ALVARENGA FREIRE, por meio da qual o MM.
Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Minas Nova rejeitou-os
liminarmente, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do
art. 267, I, do CPC.

      Inconformado, recorre o embargante.

      Em suas razões, alega ter havido mero erro de nomenclatura, tendo
plenamente viável a incidência do princípio da fungibilidade, a fim de receber
a petição como impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca que
apenas alegou excesso de execução.

      Pugna pelo provimento do recurso.

      Sem contrarrazões, porquanto ainda não estabelecido o contraditório.

      É o relatório.

      Constada a presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
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      Busca o apelante a reforma da sentença que rejeitou liminarmente os
embargos à execução, diante da inadequação da via eleita, eis que,
conforme fundamentado pelo juiz primevo,  o meio adequado para se
defender, na fase de cumprimento de sentença, seria a impugnação.

      Como relatado, defende o apelante a necessidade de aplicação do
princípio da fungibilidade.

      A partir da Lei nº. 11.232 de 22 de dezembro de 2005 foi introduzida uma
nova forma procedimental para execução dos títulos executivos judiciais, não
mais existindo espaço para o manejo dos embargos à execução.

      Dessa forma, com o advento da referida lei, estabeleceu-se a
impugnação como meio de defesa do executado, consoante estabelece o art.
475-J, § 1º, do CPC:

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.

      A despeito de não vislumbrar, em princípio, óbice ao recebimento dos
embargos como impugnação ao cumprimento de sentença, em atenção ao
princípio da instrumentalidade das formas, impossível sua aplicação, quando
constatado que não se encontram presentes todos os requisitos de
admissibilidade do referido meio de defesa.

      O dispositivo transcrito é claro ao dispor que a impugnação
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somente pode ser apresentada depois de garantido o juízo, o que não se
verifica no caso em análise, já que, intimado para pagar, o apelante limitou-
se a opor embargos, sem efetuar o depósito do valor executado.

      Ademais, vale destacar que não foi efetivada penhora sobre nenhum bem
capaz de garantir a execução.

      Logo, considerando que a garantia do juízo é pressuposto para o
processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade ou princípio da instrumentalidade das
formas, para recebimento dos embargos opostos como impugnação, como
pretende o apelante.

      A jurisprudência, a propósito, é uníssona:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO -
EXIGÊNCIA.

1.- Os embargos opostos contra a execução fundada em título extrajudicial
dispensam, para o seu conhecimento e processamento, que o Juízo esteja
seguro, mas o mesmo não ocorre, na fase de cumprimento de sentença, em
relação à impugnação a esse cumprimento. Precedentes. 2.- A garantia
integral do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, não bastando que tenha havido penhora de valor
correspondente a apenas parte da dívida. Inteligência do Art. 475-J, §1º, do
CPC. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1353907/RJ, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
21/08/2013)

PROCESSO CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  IMPUGNAÇÃO AO
C U M P R I M E N T O  D E  S E N T E N Ç A  N O  T O C A N T E  A  S A L D O
REMANESCENTE. CABIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO COMO
CONDIÇÃO NECESSÁRIA À IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. 1. O art.
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535 do Código de Processo Civil permanece incólume quando o Tribunal de
origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas
adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A falta de
fundamentação hábil à compreensão da controvérsia impede o conhecimento
do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. A
impugnação à execução - ainda que de saldo remanescente - é decorrência
natural do direito de ação, porquanto a ordem jurídica, ao instituir
mecanismos para o executado reagir contra a execução que se desenvolva
injusta ou ilegalmente, quer que o executado não se encontre desamparado,
a despeito do seu estado de sujeição à eficácia do título executivo. Isso
porque sempre haverá situações em que a atividade executiva, desviando-se
da legalidade estrita, pode atingir injustamente uma parte ou a integralidade
do patrimônio do executado. 4. No caso concreto, trata-se de novo
procedimento executivo versando sobre valores não abrangidos pela
execução anterior, razão pela qual é direito do devedor que lhe seja
franqueada a possibilidade de nova defesa, não havendo cogitar em
preclusão.

5. A exegese decorrente do disposto no art. 475-J, § 1º, do CPC acena
inequivocamente para a imprescindibilidade da prévia lavratura do auto de
penhora e avaliação - garantia do juízo - para que, aí sim, seja aberta a
oportunidade para o oferecimento de impugnação. A mesma lógica é
extraída do teor do art. 475-L do CPC, que admite, como uma das matérias a
serem alegadas por meio da impugnação, a penhora incorreta ou a avaliação
errônea. Precedentes.

6. No caso em julgamento, verifica-se que o recebimento da impugnação (fl.
388) deu-se sem que a recorrida procedesse à garantia do juízo,
demonstrando-se equivocado o entendimento do Tribunal a quo de que tal
providência é condição imprescindível para a apreciação da insurgência, e
não para a sua apresentação. 7. Recurso especial provido.

(REsp 1265894/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
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TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS DO
CREDOR. LIMITES. HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO.
LIMITES.

1. O fato de os cálculos aritméticos serem de alguma complexidade e de
resultarem em valor significativo, por si só, não impede a liquidação na forma
do art. 475-B do CPC, cujo §3º autoriza o Juiz a se valer do contador do juízo
sempre que "a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os
limites da decisão exequenda". 2. O Capítulo que trata da liquidação de
sentença (arts. 475-A a 475-H do CPC) não prevê a possibilidade de o
executado se insurgir contra os cálculos apresentados pelo credor antes de
garantida a execução, providência que, em princípio, só poderá ser adotada
em sede de impugnação. 3. Assim, até a concretização da penhora, via de
regra não se aceita a insurgência do devedor contra o débito exequendo.
Essa assertiva é confirmada pela redação do art. 475-J, § 1º, do CPC, que
condiciona o oferecimento da impugnação à constrição de bens do devedor.
Tanto é assim que o excesso de execução é expressamente previsto no art.

475-L, V, do CPC como uma das matérias em que pode se fundar a
impugnação à execução de título judicial.

4. Excepcionalmente, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-
executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela
jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do
executado, independentemente de garantia do juízo. Todavia, não se trata de
medida a ser obrigatoriamente utilizada pelo devedor, que pode optar por se
defender mediante prévia garantia do juízo. 5. O capítulo da sentença relativo
aos honorários advocatícios se encontra sujeito à imutabilidade decorrente
da coisa julgada. Diante disso é forçoso concluir pela impossibilidade de se
revisar, em sede de execução, o valor de verba honorária fixada na
sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento.
Precedentes. 6. Apenas nas causas sem condenação é que se mostra viável
a fixação
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de honorários advocatícios aquém ou além dos limites previstos no art. 20,§
3º, do CPC. Precedentes. 7. Recurso especial do recorrente Júlio César
Fanaia Bello provido. Recurso especial da instituição financeira não provido.
(REsp 1148643/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011).

      Com tais razões de decidir, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

      Custas ex lege.

DES. SALDANHA DA FONSECA (REVISOR) - De acordo com o(a)
Relator(a).

DES. DOMINGOS COELHO - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"
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