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EMENTA:  PROCESSO CIVIL .  AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE
DEGARANTIA E SEGURANÇA DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-J,
§1º, CPC. DECISÃO MANTIDA. A reforma processual introduzida pela Lei
11.232/06 impôs a necessidade de segurança e garantia do juízo como
condição para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. O
executado será intimado na pessoa de seu advogado, representante legal ou
pessoalmente, para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença tão
logo seja lavrado o auto de penhora e avaliação (art. 475-J, § 1º, CPC).
Inexistindo a segurança do juízo, decorre a impossibilidade de apresentação
da impugnação pelo devedor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0701.11.024331-1/002 - COMARCA
DE UBERABA -  AGRAVANTE(S) :  SIMONE DELLA LIBERA -
AGRAVADO(A)(S): CLAUDIOVIR DELFINO EM CAUSA PRÓPRIA,
CLAUDIO JULIO FONTOURA EM CAUSA PRÓPRIA - INTERESSADO(A)S:
REINALDO SERGIO TERRA BENTO, CAIO LUCIO FONTOURA, ROBERTO
FONTOURA, REGIS FONTOURA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO

RELATOR.
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DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto contra decisão de fl. 355-TJ, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Uberaba que, nos autos da "Impugnação Ao
Cumprimento de Sentença" proposta por Simone Della Libera em face de
Claudiovir Delfino e Cláudio Júlio Fontoura, não conheceu da impugnação
ofertada por ausência de segurança do juízo.

      Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o
proprietário do veículo oferecido para penhora prestou total anuência à
indicação efetivada, não havendo que se falar em ausência de garantia de
juízo. Ademais, afirma que o fato de não ser a proprietária do bem dado em
garantia não justifica o não conhecimento da presente impugnação, uma vez
ausente previsão legal.  Por fim, assevera existir excesso de execução sobre
o montante pleiteado com o cumprimento de sentença.

      Deferida a formação e processamento do agravo às fls. 363/363v-TJ,
concedeu-se o vindicado efeito suspensivo.

      Apresentada resposta às fls. 372/376-TJ pelo agravado Cláudio Júlio
Fontoura, rebatendo os fundamentos expostos no recurso e pugnando por
seu desprovimento.

      Intimado para apresentar resposta ao recurso, o agravado Claudiovir
Delfino quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 378-TJ.
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      É o relatório.

      Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

      A Lei Processual determina que o executado será intimado na pessoa de
seu advogado, representante legal ou pessoalmente, para oferecer
impugnação ao cumprimento de sentença tão logo seja lavrado o auto de
penhora e avaliação (art. 475-J, § 1º, CPC).

      Inegável que a reforma processual introduzida pela Lei 11.232/06 impôs
a necessidade de segurança e garantia do juízo como condição para
oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

      A jurisprudência desta Corte é assente em não conhecer do incidente de
impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese em que não for
constatada a garantia ou segurança do juízo:

      "AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE
SEGURANÇA DO JUÍZO - ART. 475-J, §1º, DO CPC - NECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - É necessária a segurança do
juízo para ser oposta a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme
o artigo 475-J, § 1º do Código de Processo Civil. - Não ocorrendo o
pagamento ou depósito integral do valor buscado pelo credor e, por
conseqüência, ausente penhora, inexiste a segurançado juízo, daí
decorrendo até a impossibilidade de apresentação da impugnação". (TJMG.
Proc. 1.0713.04.040556-3/007. Des. Rel. Wanderley Paiva. Dje 13/12/2013).

      "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS.
REFORMACPC. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DESENTENÇA.
SEGURANÇA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE. PROVA.
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. - "A garantia do
juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao cumprimento
de sentença, nos termos do art. 475-J, § 1º do CPC. "Se
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o dispositivo - art. 475-J, §1º, do CPC - prevê a impugnação posteriormente à
lavratura do auto de penhora e avaliação, é de se concluir pela exigência de
garantia do juízo anterior ao oferecimento da impugnação". (REsp
1.195.929/SP. Rel. Min. Massami Uyeda. 3ª Turma. Julgado em 24/04/2012)"
- (Resp nº 1.303.508/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 29/06/2012)".
(TJMG. Proc. 1.0702.13.010381-6/001. Des. Rel. Alberto Vilas Boas. Dje
12/12/2013).

      "AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO INOPORTUNA - NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO -
NÃO-CONHECIMENTO - MANUTENÇÃO. - Para que se conheça da
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo devedor, nos termos
do artigo 475-L do Código de Processo Civil, necessária se faz a segurança
do juízo. - Recurso não provido". (TJMG. Proc. 1.0016.11.011664-3/003.
Des. Rel. Alvimar de Avila. Dje 14/11/2013).

      Tecidas as considerações precedentes, depreende-se do caso em
análise que a agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando excesso de execução, sem que apresentasse garantia ou
segurança do juízo. Desta feita, fora intimada pelo juiz a quo para garantir o
juízo depositando o valor integral cobrado, no prazo de 10 (dez) dias,
conforme fl. 329-TJ.

      Entretanto, nas fls. 333/335-TJ, a agravante ofereceu um veículo para
penhora que sequer é de sua propriedade e, conforme bem fundamentado
pelo douto juiz em sua decisão, "não há como conhecer da impugnação
apresentada, na medida em que a impugnante foi intimada para garantir o
juízo (fls. 323), mas a impugnante se limitou em indicar um veículo, sem
comprovar que é proprietária do mesmo (fls. 327/329)".

      Sendo assim e ausente a segurança do juízo, não se conhece da
impugnação ao cumprimento de sentença nos termos da legislação
processual, doutrina e jurisprudência, o que reclama a manutenção da
decisão recorrida.
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      Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a decisão recorrida em seus próprios termos e fundamentos.

      Custas recursais, pela agravante.

DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA - De acordo com o(a)
Relator(a).

DES. AMORIM SIQUEIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO"
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