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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- IMPUGNAÇÃO - GARANTIA DO JUÍZO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA -
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO
OU REALIZAÇÃO DE PENHORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme consignado no título executivo judicial, o agravante, junto às
demais reconvindas, tornou-se responsável pelo cumprimento da sentença,
assegurado o seu direito de regresso com relação às demais co-devedoras.
2. Depositado valor insuficiente para a garantia do juízo que, nos moldes do
artigo 475-J, § 1º, do CPC, constitui pressuposto essencial para a apreciação
da impugnação, cabe ao magistrado int imar o executado para
complementação do valor restante ou real ização de penhora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.94.094855-7/001 - COMARCA
DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO BELO
HORIZONTE - AGRAVADO(A)(S): CONSTRUTORA LÍDER LTDA, DIVINA
DECADÊNCIA INDÚSTRIA DE MODA LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS
LTDA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. ALBERTO DINIZ JUNIOR

RELATOR.
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DES. ALBERTO DINIZ JUNIOR (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO BELO
HORIZONTE contra decisão de documento de ordem 7-TJ proferida pelo
Juízo da 21ª Vara da Comarca de Belo Horizonte/MG que, nos autos do
"Cumprimento de Sentença" movido por JOSÉ ARTHUR DE CARVALHO
PEREIRA E OUTROS em desfavor do agravante, deixou de conhecer a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante.

      Em suas razões recursais, sustenta o agravante que espontaneamente
efetuou depósito judicial no total da cota parte que lhe cabia, em virtude de
condenação solidária; que não figurou no pólo passivo da ação principal; que
sendo a condenação solidária, e tendo arcado com a cota parte, não poderá
ser onerado em correção da dívida a partir da execução; que o artigo 475-
J,§1º do CPC, não determina que a admissibilidade da impugnação ao
cumprimento de sentença exige a prévia garantia do juízo no valor da
integralidade da condenação.

      Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento para determinar o recebimento e análise da Impugnação ao
Cumprimento de Sentença apresentada.

      Negado o efeito suspensivo no documento de ordem 44-TJ.

      Intimados, os agravados apresentaram Contraminuta no documento de
ordem 47-TJ.
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      É o relatório.

      Consoante inteligência do artigo 264 "há solidariedade, quando na
mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada
um com direito, ou obrigado à dívida toda".

      Com efeito, o dispositivo supracitado estabelece que a solidariedade
constitui fenômeno proveniente da pluralidade de sujeitos e unidade objetiva,
onde cada credor tem direito à integralidade da dívida ou cada devedor é
obrigado pelo seu adimplemento integral.

      Segundo Orlando Gomes em Obrigações, 15ª Edição, Editora Forense,
pág. 60, agrega-se ao instituto a idéia de objetivo comum, unindo-se os
devedores ou credores para perseguir o mesmo fim, sendo esta uma
característica tão necessária que, se faltar, não haverá solidariedade.

      Na hipótese de solidariedade passiva o CC/2002 prescreve que "o credor
tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum".

      Compulsando os autos, vislumbra-se que a controvérsia cinge-se em
aferir se a prévia garantia do juízo no valor integral da condenação faz se
necessária para o conhecimento da Impugnação ao Cumprimento de
Sentença apresentada pelo agravante.

      No caso em exame, verifica-se que o agravante foi condenado ao
pagamento das custas e honorários de sucumbência nos exatos termos da
sentença de fls. 220/227 dos autos originais, mantida pelas instâncias
superiores, que assim previu:

     "Condeno nas custas, despesas processuais, e verba honorária as
consignadas reconvindas no importe de 15% sobre o valor da ação
reconvencional devidamente corrigido a data do pagamento de tais verbas."
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      Dessa forma, conforme consignado no ato judicial supracitado, o
agravante, junto às demais reconvindas, tornou-se responsável pelo
cumprimento da sentença, assegurado o seu direito de regresso com relação
às demais co-devedoras (artigo 283, CC/02).

      Neste ínterim, o fato do agravante ter efetuado o depósito judicial em
valor inferior à integralidade da dívida não é suficiente para garantir o juízo,
tampouco de eximir o agravante da correção da dívida ou da multa prevista
no art. 475-J, tendo em vista que conforme o enunciado 348, aprovado na IV
Jornada de Direito Civil "o pagamento parcial não implica, por si só, renúncia
à solidariedade (...)".

      Isto é, a cota parte surge tão somente nas relações internas entre os co-
devedores a partir do momento em que um deles solve integralmente ou
parcialmente a obrigação com o credor, surgindo o direito de receber, em
ação regressiva, a respectiva parte do débito que adimpliu ou em partes
iguais, de cada um dos coobrigados.

      Diante disso, depositado valor insuficiente para a garantia do juízo que,
nos moldes do artigo 475-J, § 1º, do CPC, trata-se de pressuposto essencial
para a apreciação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, cabe ao
magistrado intimar o executado para complementação do valor restante, ou
seja, do valor integral da condenação.

      Neste sentido, confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA
COMINATÓRIA. REDUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A garantia do juízo é pressuposto
para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, a teor
do que dispõe o art. 475-J, § 1º, do CPC. (...) . 5. AGRAVO
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REGIMENTAL DESPROVIDO. 1

     AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO
JUÍZO. NECESSIDADE. ART. 475-J, § 1º, DO CPC. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão
recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser a garantia do juízo pressuposto para o oferecimento
da impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do disposto no art. 475-
J, § 1º, do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.2

      Ademais, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

     AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - MULTA PREVISTA NO
ART. 475-J, DO CPC - VALOR EXECUTADO - IMPUGNAÇÃO - PRAZO -
QUINZE DIAS DA INTIMAÇÃO DA PENHORA - NECESSIDADE DE
SEGURANÇA DO JUÍZO - INCLUSÃO DO VALOR DA MULTA DE 10% -
DEPÓSITO PARCIAL - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO OU
REALIZAÇÃO DE PENHORA PARA SEGURANÇA TOTAL DO JUÍZO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O depósito, em sede de execução,
equivale à penhora, contando-se, a partir dele, o prazo para apresentação de
impugnação. Interposta a peça de defesa no prazo de quinze dias, revela-se
tempestiva. O depósito, para fins de garantia do juízo, deve ser do valor total
executado, incluindo a multa de 10%, indicada no art. 475-J, do CPC, quando
ela incidir no caso analisado. O depósito parcial do valor executado não
implica a imediata rejeição da impugnação. Cabe ao julgador determinar à
executada o suprimento da ausência do pressuposto de conhecimento e
apreciação da impugnação, realizando o depósito complementar, ou mesmo
ser feita penhora quanto ao restante da dívida exeqüenda. E, após a efetiva
garantia do juízo, analisar a impugnação." 3
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     AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
SENTENÇA. GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DO
INCIDENTE.  COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO.
NECESSIDADE. -Nos termos do artigo 475 do CPC, se faz necessária a
segurança integral do juízo para o recebimento da impugnação ao
cumprimento de sentença oposta pelo devedor. -Constatando-se que fora
depositado parte do valor que o executado entende devido, deve-se abrir
prazo para que este complemente o depósito a fim de garantir o juízo.4

      Com tais considerações, dou parcial provimento ao recurso, para
determinar a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
promova a complementação do depósito ou determine a penhora para
complementar a segurança do juízo, sob pena de não conhecimento da
impugnação.

      Custas recursais, ao final, na forma da lei.

DESA. SHIRLEY FENZI BERTÃO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. MARCOS LINCOLN - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO"

1 (AgRg no REsp 1341433; Relator: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO; Julgado em 23/09/2014; DJe 30/09/2014)

2 (AgRg no AREsp 552851; Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE;
Julgado em 11/11/2014; DJe 26/11/2014)

3 (Agravo de Instrumento nº 1.0024.03.928021-9/001, Rel. Des.
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Eduardo Mariné da Cunha, j. 26/04/2007).

4 (Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.542335-6/003; Relator: Des. Alberto
Henrique; Julgado em 21/08/2014; DJe 29/08/2014)

---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------
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