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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO DA GRADAÇÃO DO ART. 655 DO
CPC - SEGURANÇA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE.

Indevida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento da sentença, pelo
fato do bem apresentado para garantia do juízo não observar a ordem de
gradação legal do art. 655 do CPC, condicionando o processamento da
impugnação à segurança do juízo.

O processamento da impugnação sem a garantia do juízo enseja apenas a
não agregação do efeito suspensivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.12.183181-2/005 - COMARCA
DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): HABITARE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S.A - AGRAVADO(A)(S): DEBORA PESSOA DE
PAULA, FABIANO RODRIGUES

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 DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

DESA. APARECIDA GROSSI

RELATORA.
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DESA. APARECIDA GROSSI (RELATORA)

V O T O

      Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HABITARE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A contra a decisão proferida nos
autos de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença proposta por
FABIANO RODRIGUES e DEBORA PESSOA DE PAULA.

      O MM. Juiz decidiu nos seguintes termos:

[...]

Não se encontrando garantia do juízo pela penhora, vez que os bens
ofertados não foram aceitos, não obedecem à ordem de penhora e possuem
outros tipos de restrição, tenho por bem rejeitar liminarmente a impugnação
do cumprimento da sentença de fls. 590/639.

 [...]

      Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

      Alega a parte agravante, em síntese, que "manter o processamento da
execução na forma do artigo 655 do CPC importará na descapitalização da
agravante e descumprimento de obrigações assumidas perante a Justiça do
Trabalho e o Fisco, configura-se uma
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temeridade, em razão do risco de poder levá-la ao fim de suas atividades".

      Defende a reforma do decisum, para "que seja afastado os excessos
constantes do pedido de cumprimento de sentença dos agravados e que se
processe o cumprimento de sentença na forma menos gravosa à executada,
ora agravante, na forma do permissivo contido no artigo 620 do CPC,
mediante recebimento do bem imóvel oferecido ou que seja oportunizado a
parte a indicação de outro bem."

      Pelo despacho de ordem nº. 14 foi indeferido o efeito suspensivo.

      O MM. Juiz a quo prestou as informações de ordem n.º 15, mantendo a
decisão e informando o cumprimento do art. 526 do CPC.

      Os agravados apresentaram contraminuta de ordem nº. 16, alegando que
"[...] Não há o que modificar na r. decisão agravada, isto porque a empresa
agravante esta transferindo suas obras previstas e projetadas na
incorporação na "convenção de condomínio" ao transferir a convenção a
outra empresa construtora ou a qualquer terceiro, esta recebendo valores
pelas transferências e não paga a quem deve, no caso os agravados, como
afirma na inicial do agravo esta administrando suas dificuldades, certo que os
creditos são penhoráveis deve mantida a r. decisão agravada".

      É o relatório.
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      A controvérsia que assoma dos autos cinge-se ao processamento ou não
da impugnação ao cumprimento de sentença em razão da rejeição pelos
credores dos bens oferecidos como garantia.

      Inicialmente releva assinalar que o objetivo primordial da penhora é a
conversão do bem em dinheiro, através da arrematação, para que satisfaça o
crédito exeqüendo. Daí porque vir o dinheiro em primeiro lugar na ordem de
gradação legal, a teor do disposto no art. 655, do CPC.

      A penhora tem a finalidade de garantir a execução e seu oferecimento
constitui uma faculdade do devedor.

      No entanto, pode o credor se opor à nomeação realizada pelo devedor,
desde que sua impugnação seja suficientemente fundamentada, fornecendo
elementos que permitam sua apreciação de plano.

      Insta salientar que a ordem de gradação legal, estabelecida pelo art. 655,
do CPC, não possui caráter absoluto, devendo ser ponderada à luz de outras
premissas, como a realização da execução na forma menos gravosa ao
devedor.

      A propósito, a jurisprudência do C. STJ:
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EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. RECUSA DA FESP. POSSIBILIDADE. DO
MESMO MODO QUE A EXECUÇÃO DEVE SE PROCESSAR DA FORMA
MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR (ART. 620 CPC), TAMBÉM DEVE SE
EFETIVAR EM VISTA DO INTERESSE DO CREDOR (ART. 612 DO CPC).
DIFICULDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DO BEM OFERECIDO PELO
DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ.

1 Na hipótese em exame, o entendimento do Sodalício a quo está em
conformidade com a orientação desta Corte Superior, de que a exequente
pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido como penhora,
quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 655 do
CPC e no art. 11 da Lei 6.830/1980, sem que isso implique ofensa ao art.
620 do CPC.

2. A revisão do posicionamento do Tribunal a quo, quanto à difícil
comercialização do bem ofertado pelo devedor, demanda o reexame do
contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula
7/STJ.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 511.341/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014)

      No caso dos autos, a agravante/executada ofereceu à penhora 03 (três)
elevadores, que foram recusados, bem como o apartamento 203 do Edifício
Acácia ao argumento de que não está penhorado, mas apenas com
averbação no registro de imóveis da execução que transita na 25ª Vara Cível
da Capital, sob o número 3709600-87.2013.8.13.0024, em que o Banco
Votorantim S.A, executa os supostos valores que foram utilizados em
empreendimento.
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      No tocante ao imóvel oferecido, em consulta ao site deste tribunal, releva
assinalar que o MM. Juiz a quo reconheceu-o como bem de família ao
seguinte fundamento: "Assim, analisando os documentos de fls. 385/392
entendo que o imóvel matriculado sob o nº 93.766 do 5º CRI desta Capital é
o local em que, de fato, residem o executado Alexandre e sua família,
devendo ser o imóvel considerado como bem de família e, assim,
impenhorável."

      Dessa forma, entendo que o bem oferecido não se revela idôneo.

      Assim, conclui-se, nesse momento de cognição sumária, ser legítima a
recusa dos bens pelo agravado, em razão de sua inidoneidade.

      No que se refere à rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença
pela falta de garantia, em razão da recusa dos bens oferecidos, data vênia,
não pode subsistir, pois o processamento da impugnação, sem a garantia do
juízo, enseja a não agregação do efeito suspensivo, e não o indeferimento de
plano desse instrumento processual legítimo de resistência técnica ao
cumprimento da sentença.

      Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam:

4. Dispensa de Prévia Segurança do Juízo. À semelhança do que
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acontece com os embargos à execução (art. 736, CPC), a impugnação não
depende de prévia segurança do juízo para ser admitida. A prévia segurança
do juízo funciona como pressupostos apenas para que o juiz possa agregar
efeito suspensivo à impugnação (art. 739-A, § 1º, CPC). Note-se que o
executado pode, mesmo antes de intimado do auto de penhora e avaliação,
insurgir-se contra o título executivo mediante impugnação. Quanto antes
oferecida a impugnação, normalmente antes será julgada - daí a razão pela
qual a dispensa de prévia segurança do juízo para oferecimento de
impugnação patrocina a concordância prática do direito fundamental à defesa
(art. 5º, LV, CRFB), na medida em que possibilita defesa sem prévia
segurança do juízo, com o direito fundamental ao processo com duração
razoável (art. 5º, LXXVIII, CRFB), haja vista que a antecipação do executado
no manejo da impugnação acelera o procedimento executivo e por
consequência o seu desate. (Código de Processo Civil Comentado artigo por
artigo. 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 469-471)

      Assim, a impugnação deve ser processada sem a agregação do efeito
suspensivo, porquanto faculdade processual legal que não pode ser olvidada
para supressão de fase processual executiva legítima de resistência da
dívida, nos limites permitidos pelo art. 475-L, CPC.

      Com tais razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para
cassar a decisão e determinar o processamento da impugnação ao
cumprimento da sentença, sem a agregação do efeito suspensivo (art. 475-
M, CPC).

DES. PEDRO ALEIXO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com o(a) Relator(a).
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              SÚMULA: "DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."
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