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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2141742-86.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAM 
LINHAS AÉREAS S.A, são agravados BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A 
(BICBANCO), INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e GIRLENE 
FERNANDES DE MOURA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA 
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.

São Paulo, 18 de outubro de 2017.

Sérgio Shimura
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 20970

Agravo de instrumento N° 2141742-86.2017.8.26.0000

Comarca: São Paulo (Foro Central  10ª Vara Cível)

Agravante: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Agravados: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., INTERLINE 

TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e GIRLENE FERNANDES DE 

MOURA

EXECUÇÃO  CONCURSO DE CREDORES - IMÓVEL 
QUE FOI PENHORADO TANTO NA EXECUÇÃO 
AJUIZADA PELO BICBANCO (ATUAL CCB BRASIL), 
COMO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO 
PELA TAM LINHAS AÉREAS - CREDORA HIPOTECÁRIA 

 RESERVA DE VALORES NO ROSTO DOS AUTOS  
DESCABIMENTO  A ora agravante TAM LINHAS AÉREAS, 
credora hipotecária, em sede de cumprimento de sentença, 
requereu a reserva de valores no rosto dos autos da execução 
proposta pelo BICBANCO contra os mesmos devedores  
Pretensão que não pode ser acolhida, considerando que ainda não 
se sabe se no momento da expropriação do bem, haverá ou não 
outros credores com maior privilégio  Imóvel que foi penhorado 
tanto na execução do BICBANCO como no cumprimento de 
sentença requerido pela TAM LINHAS AÉREAS - Se a 
expropriação na execução do BICBANCO se der em primeiro 
lugar, caberá à agravante TAM participar de eventual concurso de 
credores, deduzindo seu direito de preferência nos autos daquela 
execução - Leitura dos arts. 908 e 909 do CPC/2015 e 962 do 
Código Civil - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. 
 
DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA HIPOTECA  
DESCABIMENTO  Credora TAM LINHAS AÉREAS 
que figura como credora hipotecária do imóvel situado no Distrito 
Federal - Contrato de hipoteca que prevê a prorrogação automática 
da garantia enquanto perdurarem as obrigações dos devedores  
Devedores que até hoje não honraram a obrigação  Previsão legal 
expressa, no sentido de que o cancelamento da hipótese somente 
pode se dar se houver extinção da obrigação principal (art. 1.499 
do Código Civil, c.c. art. 251 da Lei nº 6.015/73 (Registros 
Públicos)  Possibilidade de prorrogação da hipoteca, nos termos 
do art. 1.485, Código Civil  Outrossim, cabe observar que a 
hipoteca em favor da TAM LINHAS AÉREAS foi registrada em 
18/01/2006, o que, por si só, já garante a preferência sobre o 
arresto averbado a favor do BICBANCO, em 29/07/2015 - De 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2141742-86.2017.8.26.0000 3

conseguinte, não merece acolhida a tese invocada na resposta 
recursal, de que a penhora em favor da TAM, realizada em 
09/05/2016, se deu posteriormente ao arresto do BICBANCO - 
RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 

TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra a r. decisão que, em ação de execução 

em que se habilitou como terceira interessada, indeferiu o seu pedido de 

reserva de valores no rosto dos autos, bem como determinou a “baixa” da 

hipoteca que grava o imóvel na matrícula imobiliária nº 70.847, CRI do 

Distrito Federal, por entender que o gravame não mais subsiste.

A recorrente TAM sustenta, em resumo, que é 

credora hipotecária sobre o aludido imóvel, tendo, portanto, preferência pelo 

recebimento de valores decorrentes de eventual expropriação, devendo ser 

reservado o valor correspondente ao seu crédito; que a hipoteca não pode 

ser cancelada, tendo em vista que o gravame se prorrogou 

automaticamente enquanto perdurarem as obrigações assumidas pela 

devedora; que a garantia hipotecária decorre de contrato de fornecimento 

de passagens aéreas, firmado entre a agravante e os executados, cujo 

crédito está sendo cobrado no cumprimento de sentença originado de ação 

monitória. 

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo apenas 

para obstar a “baixa” da hipoteca (fls. 548/549). Sobreveio resposta recursal 

do exequente BICBANCO (fls. 553/561).

Regularmente intimados, não houve oposição ao 

rito de julgamento preconizado pela Resolução nº 549/2011 do Colendo 

Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (fls. 562).
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É o relatório.

1) Ação de execução ajuizada pelo BANCO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A (BICBANCO), atualmente CCB BRASIL 

 CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S/A, em trâmite 

pela 10ª Vara Cível da Capital.  

Em novembro de 2014, BANCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL S/A (BICBANCO), atualmente CCB BRASIL  CHINA 

CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S/A, ajuizou execução contra 

INTERLINE TURISMO REPRESENTAÇÕES LTDA e GIRLENE 

FERNANDES DE MOURA, cobrando a quantia de R$ 172.876,92, fundada 

na Cédula de Crédito Bancário nº 1256981, emitida pela empresa 

INTERLINE e avalizada pela coexecutada Girlene (fls. 65/78 do presente 

agravo; fls. 01/15 dos autos da execução) (autos nº 

1114582.2014.8.26.0100  10ª Vara Cível da Capital). 

Nessa execução do BICBANCO, deferido o arresto 

do imóvel de matrícula nº 70.847, do 1º Ofício de Registro de Imóveis do 

Distrito Federal, a constrição foi averbada na matrícula imobiliária em 

29/07/2015, tendo sido convertida em penhora em 21/09/2016 (fls. 33 do 

presente agravo; fls. 549 dos autos da execução).

2) Ação monitória ajuizada pela TAM, em curso 

pela 3ª. Vara Cível da Capital.  

Em novembro de 2014, a TAM LINHAS AÉREAS 

S/A ajuizou ação monitória contra INTERLINE TURISMO E 
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REPRESENTAÇÕES LTDA. e GIRLENE FERNANDES DE MOURA, 

cobrando a quantia de R$ 164.37,22 (fls. 36/38 do presente agravo) (autos 

nº 1113977-56.2014.8.26.0100  3ª. Vara Cível do Foro Central da Capital).

Não tendo havido embargos monitórios, o MM. 

Juízo da 3ª. Vara Cível, em 13/05/2015, converteu o mandado inicial em 

título executivo (fls. 411 do presente  agravo; fls. 106 da ação monitória).

A credora TAM, então, deu início ao cumprimento 

de sentença, postulando a penhora do próprio bem dado em garantia 

(imóvel com Matrícula nº 70.847  1º CRI do Distrito Federal, fls. 29 do 

presente agravo). Foi lavrado o termo de penhora nos autos da monitória 

(fls. 46 do presente agravo), cuja constrição foi levada a registro no Cartório 

de Imóveis em 21/06/2016 (fls. 34 do presente agravo).

3) Pedido de habilitação apresentado pela TAM 

nos autos da execução perante a 10ª Vara Cível da Capital.

Em 06/06/2017, a agravante TAM requereu sua 

habilitação nos autos da execução proposta pelo BICBANCO (autos nº 

1114582.2014.8.26.0100  10ª Vara Cível da Capital), afirmando que o 

imóvel objeto de penhora lhe foi dado em hipoteca para garantia de dívida 

contraída pelos executados, a qual está sendo cobrada por meio da ação 

monitória (nº 1113977-56.2014.8.26.0100  3ª. Vara Cível da Capital). 

Dessa forma, postulou o reconhecimento do direito 

de preferência no recebimento de valores decorrentes da expropriação do 

imóvel, pelo fato de figurar como credora hipotecária, bem como a reserva 

de valores no rosto dos autos até o limite de seu crédito (fls. 22/24 do 
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presente agravo).

Instada a se manifestar, o exequente BICBANCO 

teceu as seguintes considerações: a) não restou comprovado que a 

garantia hipotecária se refere ao crédito cobrado na ação monitória; b) não 

mais subsiste a garantia hipotecária, tendo em vista que consta na 

matrícula imobiliária que a hipoteca vigoraria pelo prazo de cinco anos, 

após 29/12/2005; c) a averbação de arresto em favor do BICBANCO se deu 

anteriormente à averbação da penhora da TAM. 

O BICBANCO requereu, ainda, a expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que se procedesse à baixa 

da hipoteca (fls. 50/52 do presente agravo).

Assim, sobreveio a decisão agravada, acolhendo 

integralmente os argumentos do exequente BICBANCO. Indeferiu o pedido 

de reserva de valores no rosto dos autos em favor da agravante, sob o 

fundamento de que não há amparo legal; reconheceu que a hipoteca (e, 

consequentemente, a preferência) já não mais prevalece em razão do 

decurso de prazo, determinando sua “baixa” ao Cartório de Registro de 

Imóveis do Distrito Federal. Por fim, reconheceu que a ação monitória não 

se embasa no contrato de hipoteca (fls. 53/54 do presente agravo; fls. 570 

dos autos da execução).

Diante desse quadro, o recurso merece provimento 

parcial.

Preliminar de inadmissibilidade do agravo de 

instrumento. Rechaça-se, de plano, a preliminar arguida na resposta 
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recursal, de inadmissibilidade do agravo de instrumento.  Conforme se 

infere do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de 

instrumento contra decisões proferidas no processo de execução, como 

ocorre na hipótese em discussão.

Do pedido de reserva de valores no rosto dos 

autos. Não é cabível a reserva de valores, tal qual postulado pela 

agravante, pois não se sabe se no momento da expropriação do bem, 

haverá ou não outros credores com maior privilégio.

O mesmo imóvel foi penhorado tanto na execução 

do BICBANCO, como no cumprimento de sentença da TAM.  

Assim, se a expropriação do bem se der, por 

primeiro, na execução do BICBANCO caberá à agravante TAM participar de 

eventual concurso de credores, deduzindo seu direito de preferência sobre 

o produto arrecadado, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC/2015 (“Os 

exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre 

o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as 

razões, o juiz decidirá”). Descabe, pois, a reserva de numerário antes de se 

saber se haverá ou não credor com maior privilégio.

O art. 962, Código Civil, robora tal preceito: 

“Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais 

credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles 

rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não 

bastar para o pagamento integral de todos”.

Basta observar, por ilustração, que consta 
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averbação de indisponibilidade do imóvel, datada de 17/05/2016, decretada 

pela 8ª. Vara do Trabalho de Goiânia-GO, em desfavor da mesma 

executada Girlene Fernandes de Moura (fls. 33/34 do presente agravo; fls. 

550 da execução).

Do cancelamento da hipoteca. Todavia, quanto à 

parte que determinou a baixa da hipoteca, a pretensão recursal merece 

acolhimento.

Isso porque, conforme constante na matrícula do 

imóvel, a garantia hipotecária perdura enquanto não satisfeita a obrigação 

principal, conforme se infere dos seguintes termos: “o imóvel objeto desta 

matrícula foi hipotecado pela devedora INTERLINE TURISMO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA (...) à credora TAM LINHAS AÉREAS S/A (...) 

para garantia da dívida no valor de R$ 242.500,00, a vigorar pelo prazo de 

05 anos, a contar da data da escritura pra registrada, prorrogando-se 

automaticamente até a efetiva consumação das responsabilidades e 

obrigações assumidas pela devedora durante o prazo de vigência do 

contrato de fornecimento de bilhetes de passagens” (fls. 33 do presente 

agravo; fls. 549 da execução). 

Cumpre observar que o caso em tela não se 

amolda às hipóteses de extinção da hipoteca, previstas no art. 1.499 do 

Código Civil (“A hipoteca extingue-se: I - pela extinção da obrigação 

principal; VI - pela arrematação ou adjudicação”).

Em harmonia, o art. 251 da Lei6.015/73 (Registros 

Públicos) estabelece que “O cancelamento de hipoteca só pode ser feito:  I - 

à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor ou seu 
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sucessor, em instrumento público ou particular”).

Interessa anotar que, em consulta ao sítio do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (setembro/2017), ainda existe 

débito pendente a favor da agravante, relativamente ao contrato garantido 

pela hipoteca.

Como se pode depreender da da ação monitória 

(autos nº 1113977-56.2014.8.26.0100  3ª. Vara Cível da Capital), a dívida 

cobrada refere-se ao contrato de fornecimento de bilhetes de passagens 

aéreas, firmado entre a agravante TAM e os executados INTERLINE 

TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e GIRLENE FERNANDES DE 

MOURA.

Essa mesma dívida é que deu ensejo à garantia 

hipotecária, a qual, inclusive, instruiu a inicial da ação monitória.

Quanto à possibilidade de prorrogação da hipoteca, 

o art. 1.485, Código Civil, autoriza expressamente até 30 anos: “Mediante 

simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a 

hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse 

prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo 

título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que 

então lhe competir”.

Outrossim, cabe observar que a hipoteca em favor 

da TAM foi registrada em 18/01/2006, o que, por si só, já garante a 

preferência sobre o arresto averbado a favor do BICBANCO, em 

29/07/2015. 
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De conseguinte, não merece acolhida a tese 

invocada na resposta recursal do BICBANCO, de que a penhora em favor 

da TAM, realizada em 09/05/2016, se deu posteriormente ao arresto do 

BICBANCO (fls. 33 do presente agravo). O que importa é que a garantia 

hipotecária é de 2006, prestada 10 anos antes do arresto do Bicbanco.

Diante desse quadro, subsiste a garantia 

hipotecária gravada na matrícula do imóvel, devendo ser reformada a parte 

da decisão agravada que determinou a “baixa” da hipoteca.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial 

provimento ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator


		2017-10-18T14:30:59+0000
	Not specified




