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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA  

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011066-61.2014.815.0000
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: SM Publishing Brazil Edições
ADVOGADOS: Érika de Mendonça Lacerda Guimarães e Hugo 
Ribeiro Aureliano Braga
AGRAVADO: José Teixeira de Paula Irmão
ADVOGADO: Valdomiro de Siqueira F. Sobrinho e outro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA  DE
GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557 DO CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. A garantia do juízo é uma condição para o conhecimento da
impugnação. Ausente esse requisito, este meio de defesa não
será  conhecido  e,  via  de  consequência,  as  matérias  nele
suscitadas não poderão ser apreciadas pela Instância a quo.

2. Recurso a que se nega seguimento, monocraticamente, com
arrimo no art. 557 do CPC.

Vistos etc. 

Trata-se de agravo de instrumento oposto por SM PUBLISHING
BRAZIL EDIÇÕES contra decisão de f. 1.795/1.797, proferida pelo Juízo de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença oposta em face dos cálculos apresentados
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por JOSÉ TEIXEIRA DE PAULA IRMÃO, nos autos do Processo nº 0007762-
36.2013.815.2001.

Eis a ementa da decisão agravada:

O agravante busca a reforma da decisão hostilizada, aduzindo
excesso de execução quanto aos valores demonstrados pelo recorrido.
Com esse argumento, pleiteou a concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões de f. 1.854/1.865.

É o relatório.

DECIDO.

Após a edição da Lei Federal  nº 11.232/2005, o cumprimento
de sentença não possui mais a forma de um feito autônomo,
caracterizando-se apenas como um incidente integrado no próprio bojo do
processo de conhecimento, no qual foi prolatada a sentença a ser
cumprida.

Assim, a defesa do devedor, que antes da alteração legislativa
era realizada via embargos, passa a ser substituída pela impugnação, cujo
prazo para o oferecimento é de 15 (quinze) dias, a partir da intimação da
penhora, conforme o art. 475-J, § 1º, do CPC. 

Vejamos o seu teor:

Art. 475-J. (...)

§ 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
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deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou
pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de
quinze dias.

Desse  modo  a  garantia  do  juízo  é  uma  condição  para  o
conhecimento  da  impugnação.  Ausente  esse  requisito,  este  meio  de
defesa  não  será  conhecido  e  consequentemente  as  matérias  nela
suscitadas não poderão ser apreciadas pela instância a quo.

Portanto, agiu acertadamente o Juiz de primeiro grau.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:

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.

2. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência da
segurança do juízo, decorreu da análise do conjunto probatório. O
acolhimento  da  pretensão  recursal  demandaria  o  reexame  do
mencionado suporte.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca do valor da
multa  cominatória,  decorreu  de  convicção  formada  em  face  dos
elementos fáticos percucientemente  analisado nos autos.  Rever  os
fundamentos  do  acórdão  recorrido  importaria  necessariamente  no
reexame  de  provas,  o  que  é  defeso  nesta  fase  recursal  (Súmula
7/STJ).

4.  Não  apresentação  pela  parte  agravante  de  argumentos  novos
capazes  de  infirmar  os  fundamentos  que  alicerçaram  a  decisão
agravada.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1341433/SP,
Rel.  Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  VALOR  PATRIMONIAL  DA  AÇÃO.
DESCABIMENTO.  NECESSIDADE  DE  IMPUGNAÇÃO  AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO.
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PRECEDENTES.

1.  Descabimento  da  exceção  de  pré-executividade  para  discutir  o
valor patrimonial da ação.

2.  Necessidade de impugnação ao cumprimento de sentença, com
prévia garantia do juízo. Precedentes.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1370345/RS,
Rel.  Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014).

Diante dos argumentos postos, não há como não atrair ao caso
a incidência do art. 557 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

In casu, o presente agravo mostra-se em flagrante confronto
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante das considerações expendidas e com arrimo nos
dispositivos legais anteriormente enfocados, nego seguimento ao
recurso de agravo, com base no artigo 557 do CPC.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 04 de dezembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora
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