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EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO -  IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCURADOR COM ESCRITÓRIO EM
OUTRO ESTADO - PUBLICAÇÃO DOS ATOS PELO ÓRGÃO OFICIAL -
VALIDADE - AUSENCIA DE NULIDADE - GARANTIA DO JUÍZO -
NECESSIDADE. A regra geral determina a intimação pelo Órgão Oficial,
sendo necessária a intimação pessoal ou via postal somente na hipótese de
inexistir publicação oficial na respectiva Comarca. Ainda que o patrono
possua escritório em outro Estado, a publicação obedecerá à regra disposta
em lei. 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 1.0079.08.389666-6/001 - COMARCA
DE CONTAGEM -  AGRAVANTE(S):  FIGWAIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA - AGRAVADO(A)(S): CNH LATIN AMERICA LTDA
NOVA DENOMINAÇÃO DE FIAT ALLIS LATINO AMERICANA LTDA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA

RELATOR.
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DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FIGWAL
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Contagem, nos autos da Ação de
Prestação de Contas lhe movida por CNH LATIN AMÉRICA LTDA., em fase
de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada.

      Em suas razões recursais de folhas 05/32-TJ, sustenta a parte agravante,
preliminarmente, nulidade do processo a partir da folha 82, tendo em vista
que a intimação dos atos processuais não se deu na pessoa do seu patrono
Dr. Silvio Rodrigues Santos, como requerido em contestação, o que o
impossibilitou de, inclusive, apresentar recurso de apelação.

      No mérito, assevera que embora se considere imprescindível a garantia
da execução, a apresentação da impugnação em momento anterior à
penhora não é causa para seu indeferimento, mas apenas "posterga o seu
recebimento após a penhora ou oferta de garantia".

      Postula a devolução do prazo para que possa efetivar a garantia do
Juízo, bem como que, após o decurso do prazo de que trata o art. 475-J do
CPC, seja deferida, liminarmente, "tutela para ver 'suspensa' a execução".

      Tece outras considerações, notadamente sobre estar a decisão do
magistrado de primeiro grau, que decidiu a Ação de Prestação de Contas,
fundada em erro de fato.
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      Pede, preliminarmente, que seja decretada a nulidade do processo ou
que seja determinada a correta intimação do despacho de folhas 82,
oportunizando-lhe a efetiva apresentação do recurso de apelação.

      No mérito, pede antecipação da tutela recursal para que seja reformada a
decisão "que indeferiu a impugnação ofertada, bem como que seja
determinado que o MM. Juízo a quo determine a realização de perícia, para a
simples aferição matemática do tanto alegado pela Agravante", e,
alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

      Preparo regular a folhas 269-TJ.

      Decisão agravada a folhas 266/267-TJ.

      Pela decisão de folhas 273/273-v-TJ foi indeferido o pedido de
antecipação da pretensão recursal e concedido o efeito suspensivo ao
agravo, como pretendido.

      O magistrado de primeiro grau prestou informações a folhas 279/279-v-
TJ, noticiando que a parte agravante cumpriu o disposto no art. 526 do CPC
e que manteve a decisão agravada.

      Contraminuta a folhas 284/295-TJ.

      É o relatório.

      Conheço do recurso.

      PRELIMINAR

      Nulidade parcial do processo.

      O agravante alega a nulidade do processo a partir da folha 82, tendo em
vista que a intimação dos atos processuais não se deu na pessoa do seu
patrono Dr. Silvio Rodrigues Santos, como requerido em contestação.
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      Tenho que sem razão, neste ponto.

      Vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil sobre o assunto:

Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios,
consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão
oficial.

§ 1o É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os
nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.

§ 2o A intimação do Ministério Público, em qualquer caso será feita
pessoalmente.

Art. 237. Nas demais comarcas aplicar-se-á o disposto no artigo
antecedente, se houver órgão de publicação dos atos oficiais; não o
havendo, competirá ao escrivão intimar, de todos os atos do processo, os
advogados das partes:

I - pessoalmente, tendo domicílio na sede do juízo;

II - por carta registrada, com aviso de recebimento quando domiciliado fora
do juízo.

Parágrafo único.  As intimações podem ser feitas de forma eletrônica,
conforme regulado em lei própria.

      Então, a regra geral da intimação é que seja realizada por meio de
publicação no Órgão Oficial, conforme art. 236 do CPC. A exceção, com
intimação pessoal ou por via postal, aplica-se somente na hipótese de
inexistir o Órgão Oficial na respectiva Comarca, o que não é o caso, eis que
na Comarca de Contagem são publicados os atos oficiais.
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      Dessa forma, considera-se regular a intimação realizada por meio de
publicação no Diário Oficial.

      Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - DISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA -
ADMISSÃO -PROCURADOR COM ESCRITÓRIO EM OUTRO ESTADO -
PUBLICAÇÃO DOS ATOS PELO ÓRGÃO OFICIAL - VALIDADE -
AUSENCIA DE NULIDADE. - O instituto da exceção de pré-executividade
permite ao devedor executado, independentemente de prévia segurança do
juízo (penhora ou do depósito), a obtenção da extinção do processo
executivo, mediante discussão de matérias de ordem pública, em que o juiz
conhecerá, de ofício, a qualquer tempo. - Em Comarcas nas quais as
publicações se fazem por Órgão Oficial, dispensa-se a intimação pela via
postal, mesmo que o advogado resida em Comarca de outro Estado. -
Recurso não prov ido.   (TJMG -   Agravo de Inst rumento-Cv
1.0511.10.000652-3/001, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila , 12ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 07/08/2013, publicação da súmula em 14/08/2013)

      Rejeito, portanto, a preliminar.

      MÉRITO.

      O agravante assevera que embora se considere imprescindível a garantia
da execução, a apresentação da impugnação em momento anterior à
penhora não é causa para seu indeferimento, mas apenas "posterga o seu
recebimento após a penhora ou oferta de garantia".

      Sem razão o agravante também neste ponto.

      O art. 475-J, § 1º, do CPC dispõe:

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
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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.

      Depreende-se da norma acima, ser requisito essencial para que seja
processada a impugnação ao cumprimento de sentença, a segurança do
juízo, na medida em que possibilita ao executado oferecer impugnação
somente depois de efetuada a penhora.

      Sobre o tema, Nelson Nery e Rosa Maria nos ensinam:

Na execução de sentença, que se faz pelo instituto do cumprimento de
sentença, a segurança do juízo se dá pela penhora, de modo que o devedor
só poderá valer-se da impugnação depois de realizada a penhora, pois o
prazo para impugnação só começa a correr depois de o devedor haver sido
intimado da penhora. Como diz a norma comentada, o executado será
intimado para oferecer impugnação, depois de haver sido realizada a
penhora e a avaliação. (...) [Código de Processo Civil comentado e legislação
extravagante, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Júnior, 12ª ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012,  p. 878]

      Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - SEGURANÇA DO JUÍZO - TERMO INICIAL DO PRAZO PARA
APRESENTAR IMPUGNAÇÃO.
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- A garantia do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-J da norma processual.

- Efetuado o depósito judicial da quantia objeto do cumprimento de sentença,
conta-se a partir daí o prazo para apresentar Impugnação.  (TJMG -  Agravo
de Instrumento-Cv  1.0042.14.000439-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre
Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2015, publicação da
súmula em 30/09/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO -
OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO -
REJEIÇÃO LIMINAR - PRECEDENTES DO STJ.

- "Se 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, Data do Julgamento:
24/04/2012).  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0521.07.060866-1/002,
Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 08/09/2015, publicação da súmula em 10/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - GARNTIA DO JUIZO - VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA.

Para que seja processada a impugnação ao cumprimento de sentença, é
necessária a penhora integral da quantia executada, ou que o devedor
deposite integralmente referido valor, nos termos do art. 475-J, §1°, do CPC.
V. V. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça considera ser a garantia do
juízo pressuposto para o processamento da impugnação ao cumprimento de
sentença a qual, em caso de alegação de excesso de execução, poderá
corresponder ao valor que o devedor entende devido, apresentado em
"contra-memória de cálculo", ressalvada a possibilidade de incidência da
multa de 10%
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prevista no art. 475-J do CPC, caso o incidente seja rejeitado. Recurso
provido.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0024.13.035744-5/002,
Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
06/08/2015, publicação da súmula em 10/08/2015)

      Dessa forma, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, porque, de fato, é imprescindível a prévia garantia
do juízo, nos termos do art. 475-J, § 1º, do CPC.

      Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO

      Em Comarcas nas quais as publicações se fazem por Órgão Oficial,
dispensa-se a intimação pela via postal, mesmo que o advogado resida em
Comarca de outro Estado.

      Se 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.

      Ante o exposto acompanho o Douto Relator para negar provimento ao
recurso.

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO
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RECURSO."
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