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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
GARANTIA DO JUÍZO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 475-J,
§1º, DO CPC - CONDENAÇÃO APENAS EM CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARTE LITIGANDO SOB O PÁLIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE.  Verifica-se através da
leitura do art. 475-J, §1º, do Código de Processo Civil, que o executado deve
ser intimado, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu
representante legal ou pessoalmente, para oferecer a impugnação ao
cumprimento de sentença, após ser lavrado o auto de penhora e avaliação,
restando demonstrada a necessidade de garantia prévia e integral do Juízo
no valor da quantia executada antes do oferecimento de tal impugnação.
Contudo, tendo em vista que a condenação se baseou apenas no pagamento
das custas processuais e nos honorários advocatícios e estando a parte
condenada litigando sob o pálio da assistência judiciária, não há que se falar
em tal garantia, consoante disposto no art. 3º da Lei 1.060/50.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.07.673274-2/007 - COMARCA
DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): FACULDADE DE CIENCIAS
MEDICAS DE MINAS GERAIS, FELUMA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
LUCAS MACHADO - AGRAVADO(A)(S): FERNANDO SANTOS OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
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DES. ARNALDO MACIEL

RELATOR.

DES. ARNALDO MACIEL (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELUMA - FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL LUCAS MACHADO contra a r. decisão de fls. 01 do
Documento 03, proferida pelo MM. Juiz Geraldo David Camargo que, nos
autos da Ação de Consignação em Pagamento proposta pelo agravado,
FERNANDO SANTOS OLIVEIRA, não conheceu a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, ao fundamento
de que, para o seu conhecimento, mostra-se imprescindível o depósito do
valor devido.

      Contra tal decisão insurge-se a agravante, alegando que a impugnação
apresentada merece ser conhecida e devidamente acolhida, na medida em
que é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual não pode ser
compelida ao pagamento dos honorários sucumbenciais estipulados na
sentença, enquanto se fizerem presentes as condições que autorizaram a
concessão da justiça gratuita, razão pela qual não há que se falar em
apresentação de garantia ao juízo, destacando a necessidade de
observância do disposto no artigo 475-R, do Código de Processo Civil.

      Por tais razões requer, ao final, o provimento do presente recurso com a
reforma da decisão agravada.
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      Sem preparo, pois a parte litiga sob os benefícios da assistência
judiciária.

      Deferido o pedido de efeito suspensivo.

      Dispensou-se a requisição de informações ao prolator da decisão.

      A agravada apresentou contraminuta, às fls. 01/10 do Documento 09,
postulando, no mérito, pela total manutenção da decisão agravada.

      Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

      Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão de primeiro grau
que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela ora agravante, ao fundamento de que, para o seu conhecimento, mostra
-se imprescindível o depósito do valor devido.

      Data vênia, hei por bem de discordar de tal entendimento, dando razão a
agravante, pelos fundamentos que passo a expor.

      Inicialmente imprescindível salientar que o procedimento do cumprimento
de sentença visa executar uma determinação judicial exteriorizada em
sentença e tal procedimento encontra-se estabelecido no artigo 475 e
seguintes do Código de Processo Civil.

      Pois bem, fato é que o art. 475-J, § 1º, do CPC, dispõe que o executado
deve ser imediatamente intimado, na pessoa de seu advogado, ou na falta
deste, o seu representante legal ou pessoalmente, para oferecer a
impugnação ao cumprimento de sentença, tão logo seja lavrado o auto de
penhora e avaliação.

      Assim sendo, embora, não esteja expresso na redação do dispositivo
supracitado, pode-se concluir, sem dificuldade, que tal artigo prevê a
possibilidade de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença
posteriormente à lavratura do auto de
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penhora e avaliação, restando demonstrada a exigência de garantia integral
do juízo antes do oferecimento da impugnação.

      Nesse sentido se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como o
Colendo STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE GARANTIA DO
JUÍZO. - Conforme se depreende do art. 475-J, § 1º, do CPC, é requisito de
admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença a existência de
garantia do juízo. - Incabível a exceção de pré-executividade para questionar
matérias que demandem dilação probatória ou que devam ser debatidas
através de procedimento processual previsto no CPC.  (TJMG -  Agravo de
Instrumento-Cv 1.0024.02.845963-4/003, Relator (a): Des.(a) Alexandre
Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2015, publicação da
súmula em 23/02/2015) (GRIFO NOSSO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- IMPUGNAÇÃO - NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZADA. - De
acordo com as novas regras de direito processual civil, inseridas pela Lei n.
11.232/05, caso o devedor na fase de cumprimento de sentença não efetue o
pagamento voluntário da obrigação contida em título executivo judicial, para
que se receba a impugnação apresentada é necessária a prévia segurança
do juízo, condição sem a qual aquela não será recebida.

- Utilizar-se de procedimento previsto em lei, para defesa de seus interesses,
é um direito assegurado à parte, não havendo porque se aplicar a pena de
litigância de má-fé em tais casos.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv
1.0525.12.010377-1/002, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2015, publicação da súmula em
23/10/2015) (GRIFO NOSSO)
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      Diante do exposto, verifica-se que de fato é necessária a garantia do
juízo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença,
contudo, da detida análise dos autos, observa-se que a presente lide trata-se
de uma exceção a essa regra, haja vista que, foi concedida a fundação
recorrente os benefícios da justiça gratuita previstos na Lei 1.060/50. E o art.
3º da referida Lei, dispõem que essa benesse compreende diversas
isenções, tais como os honorários de advogado e as custas processuais,
conforme se verifica in verbis:

 Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:

 	 I - das taxas judiciárias e dos selos;

       II - dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério
Público e serventuários da justiça;

 	III - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal encarregado
da divulgação dos atos oficiais;

       IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando
empregados, receberão do empregador salário integral, como se em serviço
estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o poder público federal, no
Distrito Federal e nos Territórios; ou contra o poder público estadual, nos
Estados;

 			  	V - dos honorários de advogado e peritos.

      VI - das despesas com a realização do exame de código genético - DNA
que for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de investigação de
paternidade ou maternidade

 	VII - dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso,
ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da
ampla defesa e do contraditório

      Da detida análise dos autos, observa-se que a ação em questão foi
julgada procedente, condenando a parte ré, ora agravante,
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exclusivamente ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) em honorários
advocatícios e mais custas processuais, observando o artigo 12º da Lei
1.060/50, conforme sentença anexada às fls. 01/9 do Documento 07.

      Dito isso, resta demonstrado que a presente lide trata-se de uma exceção
a necessidade de pagamento da garantia do juízo para apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença, sendo certo que a parte
recorrente está ligando sob o pálio da assistência judiciária e a condenação
versou apenas sobre isenções da Lei que estabelece normas para a
concessão de assistência judiciária aos necessitados.

      Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar o
conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado
pela recorrente, sem a necessidade de garantia do juízo, pelas razões acima
expostas.

       Custas ao final, a serem apuradas em Primeira Instância.

DES. JOÃO CANCIO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ROBERTO SOARES DE VASCONCELLOS PAES - De acordo com
o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO"
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