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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2075305-29.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
FERNANDA LOPES DA COSTA e THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA, é 
agravado LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o efeito antecipatório 
recursal e, desde já negaram provimento ao agravo de instrumento.V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

ROBERTO MAIA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2075305-29.2018.8.26.0000
Agravantes: Fernanda Lopes da Costa e Thiago Gabriel de Oliveira 
Agravado: Lecca Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Comarca: São Paulo
Voto nº 16770

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Decisão agravada que deixou de apreciar as 

matérias arguidas na impugnação à penhora ofertada pelos 

executados, haja vista já terem elas sido objeto de análise 

nos embargos à execução, já sentenciados. Inconformismo 

dos executados. Pretensão de reforma da decisão. Pedido 

de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste 

momento, diretamente pelo colegiado desta câmara 

julgadora (arts. 129 e 168, § 2º do RITJSP). Sem razão. As 

questões ora suscitadas na impugnação à penhora, a saber, 

impenhorabilidade de imóvel e impedimento legal para o 

prosseguimento da execução, ante a recuperação judicial da 

devedora principal, também foram suscitadas nos embargos 

à execução, sendo devidamente apreciadas na sentença que 

os julgou improcedentes. Note-se que, inclusive, os 

agravantes já interpuseram recurso de apelação. Inviável, 

assim, a interposição deste agravo de instrumento. Efeito 

antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado 

o agravo com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso 

não provido. 

VOTO Nº 16770

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por 

Fernanda Lopes da Costa e Thiago Gabriel de Oliveira contra a r. decisão 

(fls. 442 do processo) proferida na ação de execução de título 
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extrajudicial, que deixou de apreciar as matérias arguidas na 

impugnação à penhora ofertada pelos executados, haja vista que estas 

já foram objeto de análise nos embargos à execução julgados 

improcedentes, contra o qual a parte agravante interpôs recurso de 

apelação.

Inconformados, recorrem os executados, elencando 

os motivos para a interposição do recurso de agravo de instrumento. No 

mérito sustentam, em suma, que se mantida a decisão agravada, 

correm o risco de terem expropriado seu bem de família. Aduzem a 

necessidade de apreciação da impugnação à penhora, eis que patente a 

caracterização de bem de família do imóvel matriculado sob o nº 82766, 

de propriedade da executada Fernanda. Além do que, haveria 

impedimento legal para o prosseguimento da execução, pois a devedora 

principal da obrigação, a empresa Impacta, está em recuperação 

judicial. Pedem, assim, a atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao 

final, o provimento deste recurso.

Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2º, do RITJSP, 

a questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da 

medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO:

Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo 

possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração 

de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto 

no artigo 5º, LXXVIII da CF e artigos 1º; 4º; 6º; 80, IV e 139, II; todos 

estes do CPC.

Em que pesem os argumentos dos recorrentes, o 

recurso não comporta acolhimento.
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Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

pela exequente, ora agravada, em face dos avalistas, aqui agravantes, 

visando receber seu crédito no montante de R$ 414.340,38, dívida 

originada na operação de cessão de títulos de crédito formalizada com a 

devedora principal Impacta Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.-EPP. 

Afirmam os agravantes que o MM. Juízo a quo 

deixou de apreciar as matérias concernentes à impossibilidade de 

penhora do imóvel de matrícula nº 82.766, registrado junto ao 3º Ofício 

de Registro de Imóveis de São Paulo, por ser bem de família e estar 

protegido pelo manto da impenhorabilidade e à recuperação judicial da 

devedora principal da obrigação (a empresa Impacta), que é 

impedimento legal para o prosseguimento da execução; ambas 

deduzidas na impugnação à penhora ofertada (fls. 369/404 da 

execução).

Ocorre que as questões acima apontadas também 

foram suscitadas nos embargos à execução interpostos pelos 

executados, sendo devidamente apreciadas na sentença que os rejeitou 

(fls. 434/439 da execução). Note-se que, inclusive, os agravantes já 

interpuseram recurso de apelação em face da referida sentença 

prolatada que julgou improcedentes os embargos à execução. Assim, tão 

logo apresentadas as contrarrazões, posto que, com o advento do 

CPC/15, a admissibilidade recursal se dará neste segundo grau, o 

processo deverá subir a esta Segunda Instância.

Portanto, totalmente desnecessária a interposição 

deste recurso de agravo de instrumento, que pretende rediscutir 

questões já devidamente apreciadas pelo MM. Juízo a quo e cujo 

inconformismo também já é objeto do recurso adequado, qual seja, a 

apelação. 
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DISPOSITIVO:

Termos em que voto pela denegação do efeito 

antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo 

de instrumento.

            ROBERTO MAIA
                    Relator
            (assinado eletronicamente) 
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