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EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO -  IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GARANTIA DO JUÍZO - NECESSIDADE.
A garantia do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, conforme art. 475-J, §1º, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.11.191366-1/001 - COMARCA
DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): LILIAM CARLA CORTEZ FROES
DE MELO - AGRAVADO(A)(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. LUCIANO PINTO

RELATOR.

DES. LUCIANO PINTO (RELATOR)
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V O T O

      Trata-se de agravo de instrumento manejado por Liliam Carla Cortez
Froes de Melo contra a decisão no documento de ordem 11 que, nos autos
da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, rejeitou de plano a
impugnação apresentada pela ré, ao argumento de que não houve o
depósito integral do valor da  execução, e nem foram penhorados bens ou
valores suficientes para assegurar o juízo.

      Em suas razões, o agravante insurgiu-se contra referida decisão
alegando que o bloqueio em sua conta bancária fere o Princípio da
Dignidade da Pessoa humana, já foi realizado em sua conta salário,
impedindo-a, de forma humilhante, a manutenção dos gastos ordinários,
inclusive com o filho que é HIV positivo. Alegou que tal procedimento
(penhora on-line) configura-se Ilegal, pois recaiu sobre seu salário, ferindo a
impenhorabilidade do salário.

      Requereu a concessão do efeito suspensivo, para oficiar imediatamente
ao banco com fins a impedir qualquer desconto na sua conta salário, sob
pena de prejuízo irremediável, e ao final, o provimento do recurso para
declarar ilegal a decisão.

      Efeito suspensivo indeferido no documento de ordem 13.

      Contraminuta no documento de ordem 17.

      É o relatório.

      Presentes os pressupostos de sua admissibilidade conheço do recurso.

      Vejo que não assiste razão à agravante.

      É cediço que a garantia do juízo é pressuposto para o processamento da
impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 475-J, §1º do CPC:
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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.

      Isso porque, o art. 475-J, §1º, do CPC, determina que o executado
poderá, após efetuada a penhora, oferecer impugnação, donde depreende-
se que, somente depois de seguro o juízo, é que o executado poderá
defender-se.

      Sobre a questão, veja-se:

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, §1, do CPC, que condiciona o oferecimento da
impugnação à constrição de bens do devedor (...) (STJ-3ª T., REsp
1.148.643, Min. Nancy Andrighi, j. 6.9.11, DJ 14.9.11)". (in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, com a colaboração de João
Francisco Naves da Fonseca, 46ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 590).
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      Dito isso, para a análise da impugnação, portanto, é imprescindível a
segurança do juízo.

      A propósito, veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE
GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITO. Conforme jurisprudência do STJ, nos
termos do §1º do art. 475-J do CPC, a garantia prévia do juízo é pressuposto
para o processamento da impugnação a cumprimento de sentença".

(Agravo de Instrumento-Cv 1.0112.11.004077-4/001, Relator(a): Des.(a)
Paulo Mendes Álvares , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2014,
publicação da súmula em 08/08/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
GARANTIA DO JUÍZO - QUANTIA TOTAL EXIGIDA - ARTIGO 475-J, §1º
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPUGNAÇÃO INOPORTUNA - NÃO
CONHECIMENTO:

- Para que 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 em penhora de todo o valor exigido. - Recurso não provido".

(Agravo de Instrumento-Cv 1.0461.02.006538-3/002, Relator(a): Des.(a)
Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2014,
publicação da súmula em 31/07/2014).

"EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA.
GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-J, §
1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.

- A garantia do juízo é pressuposto para o oferecimento de
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impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão do art. 475-J,
§1º, do CPC".

(Apelação Cível 1.0024.12.137313-8/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em
04/07/2014).

      Neste contexto, entendo que não merece reforma a decisão agravada,
porque, como dito, a garantia do juízo é imprescindível para o
processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art.
475-J, §1º do CPC.

      Ademais, esclareço que , ao contrário do que supõe a agravante, vejo
que não houve decisão de intimação da penhora, termo inicial para a
possibilidade de apresentação de impugnação. O que está demonstrado nos
autos eletrônicos é apenas o bloqueio de valor na  conta da agravante,  via
BACENJUD ( doc.ordem 4). Portanto, neste juízo perfunctório, conclui-se que
o prazo para a apresentação da impugnação, nos termos do art.475- J, §1º,
CPC ainda não está aberto.

      Ressalte-se que em caso de ocorrência da penhora dos valores na conta
da agravante, pode ela apresentar impugnação nos termos do art.475-L

      Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

      Custas ex lege.

DESA. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - De acordo com o(a)
Relator(a).
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              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
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