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RELATÓRIO:

Agravo de Petição interposto por Banco do Brasil S.A 
às fls. 03/32 em face da r. decisão de fls. 14.117/14.119 (autos principais), 
colimando sua reforma no que pertine: a)  nulidade dos atos constritivos 
por  ausência  de  intimação  do  credor  hipotecário;  b)  multa  por 
litigância de má-fé e condicionamento do recurso a seu depósito prévio; 
e c)  expedição de ofícios.  Delimitada  a matéria,  informa inexistir  valor 
incontroverso  por  questionada  a  ausência  de  intimação  do  credor 
hipotecário. Alega, em síntese, que não prescrito o direito instituído sobre o 
bem penhorado, bem como fundar-se sua irresignação na nulidade da hasta 
pública por ausência de indicação da hipoteca e devida notificação dos atos 
constritivos, fundamentos pelos quais alega, também, indevida a cominação 
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de multa por litigância de má-fé no importe de 1% sobre o valor da causa, 
totalizando R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Pugna, por fim, pela 
“nulidade dos atos constritivos levados a efeito no imóvel hipotecado, em 
razão da ausência de intimação do credor hipotecário. Sucessivamente, que 
se faça constar do futuro edital de hasta pública as garantias do credor 
hipotecário, para que se viabiliza o direito de sequela do Banco”, bem como 
“seja cassada a multa por litigância de má-fé, arbitrada em R$ 10 milhões  
de reais, por inexistirem razões fáticas ou jurídicas para tal cominação”.

Contraminuta às fls. 87/200 (Sindicato dos Aeroviários 
no Estado de São Paulo), 290/298 (Sindicato Nacional dos Aeronautas) e 
fls.  301/327 (Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional  do 
Trabalho da 2ª Região).

É o relatório.

V O T O

CONHECIMENTO

- Multa por litigância de má-fé.

Não há que se falar em recolhimento prévio da multa 
por litigância de má-fé, por não caracterizada como pressuposto processual 
de admissibilidade, diversamente da previsão expressa no parágrafo único 
do  artigo  538,  quando  explicitada  a  intenção  do  legislador.  Ademais  a 
matéria é objeto do apelo e com seu mérito será apreciada, circunstância 
que vai de encontro à exigência de seu recolhimento.

- Instrução do agravo.

No pertinente aos documentos necessários à instrução 
do  feito,  em  especial  o  instrumento  de  procuração  do  Sindicato  dos 
Aeroviários  no  Estado  de  São  Paulo,  como  refere  o  agravado  em  sua 
contraminuta,  procedeu o agravante  à sua juntada (fl.  40 - 1º vol.  docs. 
apartado), relevando-se notar que, embora já constituídos novos patronos 
nos autos principais,  tal fato não impediu o agravado de manifestar-se 
nos  presentes  autos,  procedendo,  inclusive,  à  juntada  de  certidão 
expedida pelo MM. Juízo  a quo apontando os advogados atualmente 
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constituídos  à  defesa  de  seus  interesses  (fl.  203).  Assim,  o  vício 
apontado  não  acarretou  qualquer  prejuízo  às  partes,  restando 
assegurado os princípios do contraditório e ampla defesa.

De igual forma o Sindicato Nacional dos Aeronautas 
foi regularmente intimado para apresentar contraminuta ao presente 
agravo de petição, ao que procedeu às fls. 290/298. Ademais, o i. patrono 
signatário da contraminuta, Dr. Luiz Fernando Basto Aragão, representa o 
Sindicato Nacional dos Aeronautas na Ação Civil Pública 507/2005, como 
se verifica, dentre outros documentos, do Termo de Audiência realizada em 
27/05/2005 (1º vol. de docs. apartado).

Cumpre, ainda, esclarecer que a ementa iluminada pelo 
Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo em sua contraminuta (fl. 
97),  de  lavra  desta  Relatora  (Processo  TRT  nº  02369200502102012) 
refere-se, especificamente, a agravo de petição não conhecido por ausência 
do  instrumento  de procuração  do próprio  agravante,  o  que,  na  hipótese 
vertente não se revela, diante da procuração coligida às fls. 33/34.

- Cabimento da medida.

Filio-me à corrente doutrinária que interpreta de forma 
extensiva  o termo “decisões” constante  no  artigo  897,  “a”,  da  CLT,  de 
forma a conceber o cabimento de Agravo de Petição em face das decisões 
(latu sensu) exaradas em fase de execução. Ademais, a matéria revolvida 
pelo agravado, Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo, às fls. 
102/126, confunde-se com o mérito do apelo e com ele será apreciado.

Por  fim,  descabido  seria  exigir-se  do  agravante  o 
depósito prévio da multa por litigância de má-fé a que restou condenado e, 
simultaneamente,  declarar incabível  a impugnação aos atos de penhora e 
alienação do imóvel em tela.

Conheço  do  apelo,  pois  presentes  os  pressupostos 
legais de admissibilidade.

MÉRITO

Insurge-se o agravante colimando a nulidade dos atos 
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constritivos levados a efeito sobre o imóvel penhorado e adjudicado, sob o 
fundamento de ausência de intimação do credor hipotecário acerca de 
todos  os  atos  de  constrição  e  alienação.  O  MM.  Juízo  de  primeira 
instância  às  fls.  14.117/14.119  nada  referiu  acerca  do  cabimento  da 
manifestação do Banco do Brasil às fls. 13.510/13.515, recebendo-a para, 
no  mérito,  rejeitá-la.  Assim,  considerando-se  sua  irresignação  em 
08/03/2010 diante da hasta pública designada para o dia 10/03/2010, a via 
eleita mostra-se adequada.

O cerne  do  apelo  reside  nas  hipotecas  averbadas  na 
matrícula  do  imóvel  penhorado,  praceado  e  adjudicado  (Fazenda 
Piratininga  -  certidão  do  imóvel  às  fls.  10.057/10.083  -  1º  vol.  docs, 
repetida às fls. 13.546/13.589 - 2º vol. docs).

É  a  hipoteca  direito  real  de  garantia,  regulado  nos 
artigos  1.473  a  1.505  do  Código  Civil,  de  caráter  erga omnes,  solene, 
indivisível,  acessório  a  um direito  pessoal,  instituído  sobre  bem imóvel 
(sujeito à solução da dívida) e que atribui a seu detentor direitos reflexos de 
preferência e sequela, condicionado à especialização (indicação do valor do 
crédito,  prazo  para  pagamento,  juros,  bem  dado  em  garantia  e  suas 
especificações) e publicidade (registro em cartório).

Assim,  observados  os  elementos  necessários  à  sua 
formação a hipoteca tem a gênese de seus específicos efeitos a partir de seu 
registro no devido cartório, o que lhe confere publicidade e eficácia 
perante terceiros.

Observando-se  a  certidão  da  matrícula  do  imóvel 
constata-se que ao Agravante - Banco do Brasil - foi dado o bem imóvel 
em garantia conforme averbações nºs 9, 10 e 11, vencidas em 31/03/1995 e 
prorrogadas  por  duas  vezes  (averbações  12,  13,  14,  15,  16  e  17)  com 
vencimento  em  18/03/1999.  Em  15/12/1999,  seu  vencimento  foi 
novamente prorrogado para 01/02/2001 (averbações 21, 22 e 23).

O  mandado  de  penhora  e  avaliação  da  Fazenda 
Piratininga  e  demais  bens  móveis  e  semoventes  foi  cumprido  em 
23/11/2007 (fls. 8.758/8.811 - 1º vol. docs.), quando há mais de 06 (seis) 
anos vencidas as hipotecas, pelo que no ato da penhora inexistia garantia 
real sobre o bem constrito a ser observada em relação ao agravante - Banco 
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do Brasil, não havendo, pois, que se falar em nulidade da penhora e atos 
subsequentes.

Constrição  registrada  na  matrícula  do  imóvel  em 
28/07/2008, conforme Registro nº 35-6.923 (fl. 10.083 - 1º vol. docs.)

Em 27/08/2008, deferindo pretensão dos requerentes, o 
MM.  Juízo  Auxiliar  de  Execução,  nos  autos  do  feito  nº 
00507.2005.014.02.00.8,  deferiu  a  adjudicação  dos  bens  penhorados, 
expedindo-se o respectivo auto na mesma data (fls. 10.539/10.541 - 1º vol. 
docs.).

Neste  viés,  bem  observou  a  douta  Procuradoria 
Regional do Trabalho à fl. 310:

“... Em 27 de agosto de 2008 foi deferida a adjudicação do bem 
aos  Sindicatos  co-autores  da  ação,  após  penhora  da  Fazenda, 
conforme registro do Registro de Imóveis datado de 22.01.2008 
(Reg.-32-6.923 e Reg-35-6.923).
Naquela  data,  a  dívida  das  executadas  para  com o  Banco  do 
Brasil já estava vencida e nenhuma nova prorrogação tinha sido 
levada ao registro de imóveis. ...” - fl. 310.

Assim,  não  se  trata  de  negar-se  efeitos  às  hipotecas 
realizadas  ou  ao  negócio  jurídico  subjacente,  nem  mesmo  falar-se  em 
ofensa  à  Lei  de  Registro  Públicos,  mas  sim  de  estrita  observância  aos 
elementos  necessários  ao  instituto  da  hipoteca,  bem  como  do  próprio 
registro público, cumprindo iluminar o vencimento da garantia real sem 
inscrição  de  prorrogação  posterior  a  01/02/2001,  ao  contrário  do 
sustentado  pelo  agravante  no  sentido  de  que  foi  realizado  aditivo 
prorrogando seu vencimento até 11/04/2009.

Como  bem  reconhece  o  agravante,  mencionada 
prorrogação não foi levada a registros, o que lhe  retira a publicidade e 
impede o aperfeiçoamento de seus efeitos.

“...  Ainda que esses últimos aditivos não tenham sido 
levados a registro, são eles perfeitamente eficazes em 
se propósito de prorrogar o vencimento da dívida, haja 
vista que o ato registral não é essencial à constituição 
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do título em referência nem ao seu aditamento ...” - fl. 
20.

Sobre  o  tema  e  em  fundamento  oposto  à  tese  do 
agravante impõe-se iluminar a lição de Carlos Roberto Gonçalvez (Direito 
Civil Brasileiro, Volume V - Direito das Coisas, 3ª Edição, 2008, Editora 
Saraiva, p. 574):

“...  Somente com o registro da hipoteca nasce o direito real. Antes 
dessa  providência  o  aludido  gravame  não  passará  de  um crédito 
pessoal, por subsistente apenas inter partes; depois do registro, vale 
erga omnes. Por essa razão, salienta Caio Mário da Silva Pereira que  
o registro é o momento culminante da hipoteca e que o título e a  
especialização são os elementos preparatórios ou causais. O registro, 
aduz, é a operação geradora do direito real.
O registro é, assim, indispensável à validade da hipoteca em relação a 
terceiros.  Embora  se  afirme  que  vale  entre  as  partes, 
independentemente  desse  registro,  em  realidade  o  seu  valor  é 
praticamente  nenhum,  como assevera  Orlando Gomes,  porque  não 
assegura  o  direito  de  preferência  na  execução.  O  registro  é 
necessário,  destarte,  para  valer  entre  as  partes  e  terceiros  como 
direito real. Daí a peremptória proclamação de Lacerda de Almeida:  
“No direito atual, hipoteca não registrada é hipoteca inexistente”.
O registro confere a indispensável publicidade à hipoteca. A partir da  
sua efetivação todos terão ciência de que o bem especificado está 
sujeito ao ônus hipotecário. Desse modo, se alguém tiver interesse em 
sua aquisição,  ou em recebê-lo em subipoteca,  poderá consultar o  
cartório respectivo para cientificar-se da existência do aludido ônus 
real. ...” - grifei.

E  esta,  exatamente,  a  exigência  do  artigo  1.492  do 
Código Civil.

Art. 1.492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel, ou  
no de cada um deles, se o título se referir a mais de um.
Parágrafo  único.  Compete  aos  interessados,  exibido  o  título,  requerer  o  
registro da hipoteca.

Oportuno  explicitar  que  o  prazo  limite  de  30  anos, 
previsto  no  artigo  1.485  do Código  Civil,  para  a  validade  de  hipoteca, 
constitui  permissivo  legal  máximo  a  ser  eleito  pelas  partes  com  a 
necessária inscrição no termo instituidor da garantia real e averbação no 
competente  Registro,  descabendo  sua  invocação  como  meio  bastante  a 
elidir termo de vencimento diverso, regularmente pactuado.
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“Art.  1.485.  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.”

Destarte,  expirado  o  prazo  convencionado  pelas 
partes para pagamento, carece de eficácia perante terceiros o contrato 
de hipoteca.

“Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, 
sob pena de não terem eficácia:
I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo;
II - o prazo fixado para pagamento;
III - a taxa dos juros, se houver;
IV - o bem dado em garantia com as suas especificações” - grifei

Logo,  no que toca às hipotecas  em comento,  não há 
ofensa ao teor dos artigos 1.501 do CC e 619 do CPC.

Art.  1.501.  Não  extinguirá  a  hipoteca,  devidamente  registrada,  a 
arrematação  ou  adjudicação,  sem  que  tenham  sido  notificados 
judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de  
qualquer modo partes na execução.

Art.  619.  A  alienação  de  bem  aforado  ou  gravado  por  penhor,  
hipoteca, anticrese ou usufruto será ineficaz em relação ao senhorio 
direto,  ou  ao  credor  pignoratício,  hipotecário,  anticrético,  ou 
usufrutuário, que não houver sido intimado.

Com relação à hipoteca inscrita conforme averbação nº 
07-M-6.923  e instituída  a  favor  da  Fazenda do Estado de São Paulo, 
registrada  em  22/04/1998  e  com  vencimento  em  31/12/2009,  não 
demonstra o agravante legitimidade para o pleito.

Nos termos da escritura pública de refinanciamento de 
dívida celebrada entre o Banco do Brasil S.A. (fls. 13.733/13.765 - 3º vol. 
docs), em que pese figurar o agravante como Agente do Tesouro Nacional, 
o Estado de São Paulo apresenta-se como fiador e cessionário de créditos 
referentes às cotas do Fundo de Participação dos Estados obrigando-se ao 
pagamento  do  refinanciamento  adquirido  pela  Viação  Aérea  São  Paulo 
S.A. na forma da cláusula oitava, a saber:
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“... CLÁUSULA OITAVA: Como forma e meio de pagamento 
da dívida decorrente deste contrato, que se compõe do principal, 
juros, reajuste cambial, comissão de serviços e demais obrigações 
legais  e  convencionais,  sempre  que  a  DEVEDORA deixar  de 
honrar o débito em seu respectivo vencimento, o GOVERNO DO 
ESTADO  DE  SÃO  PAULO  firma  o  presente  contrato  na 
qualidade  de  FIADOR  e  principal  pagador  das  dívidas  de 
responsabilidade  da  VASP  e,  ademais,  cede  e  transfere  ao 
BANCO, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e melhor 
forma de direito, a modo “pro-solvendo”, os créditos que forem 
feitos à sua conta de depósitos provenientes das cotas ou parcelas 
de receitas previstas no art.  159 da Constituição Federal  até o 
limite suficiente ao pagamento das prestações e demais encargos 
devidos em cada mês pela DEVEDORA, na forma prevista no 
inciso II do Artigo 3º da Lei nº 7.976, de 27.12.89, e inciso V do 
Artigo 3º do Decreto nº 99.167, de 13.03.90. ...” - fl. 13.735v.

Por sua vez,  a cláusula 9ª prevê que a DEVEDORA 
constituirá “em favor do banco” (fl. 13.736 - 3º vol. docs.), no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data da assinatura do contrato, garantias reais 
complementares.

Pelo que, conclui-se, a garantia real prestada em favor 
do  Estado  de  São  Paulo  não  se  confunde  com  aquela  que  deveria  ser 
prestada ao agravado, quanto mais diante da especificação do favorecido 
(Fazenda  do Estado  de  São  Paulo),  carecendo,  destarte,  o  agravante  de 
legitimidade para sua invocação.

Por  fim,  como bem suscita  a  douta  Procuradoria 
Regional  do  Trabalho,  inócuo  o  eventual  acolhimento  da  nulidade 
invocada  quando  observada  a  prevalência  dos  créditos  trabalhistas 
sobre  os  demais  instituídos  sobre  o  imóvel  adjudicado  e  diante  da 
insuficiência do valor do bem adjudicado para a satisfação de todos os 
créditos alimentares.

Mantenho a r. decisão agravada.

- Litigância de má-fé. Multa.

As  manifestações  do  agravado  constituíram,  tão 
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somente,  regular  exercício  de  direito que,  no  seu  entender,  fazia  jus. 
Assim, ainda que afastada sua pretensão,  não se constata no processado 
comportamento que se coadune com aqueles evidenciadores de má-fé 
nos termos do artigo 17 do CPC.

Razão pela qual, acolho a irresignação neste particular, 
para absolver o agravante da multa por litigância de má-fé cominada pelo 
MM. Juízo de primeira instância.

- Expedição de ofícios.

O  processado  não  revela  comportamento  ilegal  do 
agravante  a  ensejar  expedição  de  ofícios  ao  Ministério  da  Fazenda, 
Presidente do Banco do Brasil e Ministério Público Federal, para o que não 
basta o mero vencimento de garantia hipotecária ou o transcurso de prazo 
para execução de dívida.

Provejo  o  apelo,  neste  particular,  para  determinar  a 
expedição  de  ofícios  a  fim  de  que  sejam  desconsiderados  aqueles 
constantes às fls. 14.155/14.157 dos autos principais.

Do exposto, ACORDAM os Magistrados da 2ª Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: conhecer e, no mérito, 
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE PETIÇÃO para 
absolver  o  agravante  da  multa  por  litigância  de  má-fé  e  determinar  a 
expedição  de  ofícios  a  fim  de  que  sejam  desconsiderados  aqueles 
constantes às fls. 14.155/14.157 dos autos principais.

ROSA MARIA ZUCCARO
Desembargadora Federal do Trabalho
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