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PROCESSO CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE

ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. RESSALVA

QUANTO À EFETIVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO SENTENÇA

MANTIDA.

1. No ordenamento jurídico brasileiro os títulos executivos são

definidos por lei, em observância aos princípios da legalidade e

da taxatividade. Estão previstos no rol do art. 585 do CPC e em

legislação esparsa.

2. Segundo dispõe o artigo 585, inciso II, do Código de

Processo Civil, o instrumento de contrato, regularmente

subscrito por duas testemunhas, consubstancia título executivo

extrajudicial.

3. No caso em apreço, verifica-se que o contrato colacionado

não ostenta a qualidade de título executivo extrajudicial, pois

não conta com a assinatura de duas testemunhas e a

certificação digital não supre o referido requisito, além de haver

no próprio documento ressalva de que este comunicado não

garante que sua solicitação de empréstimo foi efetivada.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora,

FLAVIO ROSTIROLA - Revisor, GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA - 1º Vogal,

sob a presidência do Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 17 de Junho de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

FÁTIMA RAFAEL

Relatora
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 Houve determinação de emenda à inicial (fl. 18) para instruir os

autos com título executivo extrajudicial, em conformidade com o art. 585 do CPC,

devidamente assinado.

 Inconformada, a Autora interpôs Agravo de Instrumento que foi

indeferido por ser manifestamente improcedente.

 Conquanto tenha concedido novo prazo para o cumprimento da

emenda, a Exequente não atendeu ao chamamento judicial, o que ensejou a

extinção do processo.

 Nas razões de fls. 110-132, sustenta a Apelante, em síntese, que os

autos estão instruídos com título executivo extrajudicial válido, certo, líquido e

exigível.

 Ressalta que o título acostado aos autos é válido, uma vez que está

em conformidade com o artigo 585 do CPC, tendo em vista que o contrato foi

assinado pela internet ,  restando sua val idade cert i f icada pelo selo

COMPROVA.COM1.

 Ressalta que a assinatura eletrônica do título extrajudicial objeto da

demanda encontra-se em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

 Defende que a subscrição de duas testemunhas é desnecessária

em contrato firmado por sistema de comunicação à distância – internet – já que a

autenticidade da transação é dada pela autoridade certificadora.

 Assevera que há previsão expressa no Contrato de que em caso de

inadimplemento deve o devedor arcar com o valor das custas judiciais, da multa por

mora e dos honorários advocatícios pré-fixados.

 Salienta que os honorários contratuais não se confundem com os

fixados na sentença, por se tratar de cláusula penal e ter natureza de pagamento por

eventual mobilidade por parte do escritório de advocacia.

 Colaciona jurisprudência favorável à tese sustentada.

 Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada.

 Preparo às fls. 133-134.

 É relatório.

R E L A T Ó R I O

 Trata-se de Apelação interposta pela Fundação dos

Economiários Federais – FUNCEF contra r. sentença de fls. 103-104, que

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com

base nos artigos 284, parágrafo único, 295, inciso VI, e 267, inciso I, todos do CPC.
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Conforme consignado no relatório, trata-se de Apelação interposta

contra r. sentença de fls. 103-104, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o

processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 284, parágrafo único, 295,

inciso VI, e 267, inciso I, todos do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo

determinou, à fl. 18, a emenda à inicial, no qual transcrevo em parte:

 

"Verifico que o exequente não juntou o título executivo

sobre o qual se funda a execução, o que obsta o seu

recebimento, uma vez que o título executivo extrajudicial é

indispensável para o regular processamento do feito.

 

Em se tratando de contrato de empréstimo, transcrevo,

desde logo, precedentes deste Tribunal a respeito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À

INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO

LÍQUIDO. CERTO. EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

SENTENÇA MANTIDA. Para que um título possa ser

executado judicialmente, faz-se mister que seja líquido,

certo e exigível. O contrato de empréstimo colacionado aos

autos se amolda à previsão legal alocada no inciso II do

art. 585 do CPC, haja vista que contém a assinatura de

duas testemunhas, ostentando, assim, a condição de título

executivo extrajudicial, o que o torna apto a lastrear

processo executivo. Precedentes. Recurso conhecido e

não provido. (Acórdão n.689059, 20120910288685APC,

Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO,

3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2013, Publicado

no DJE: 03/07/2013. Pág.: 165)

(...) 

 

V O T O S

A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Apelo.
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Ademais, deve-se excluir a parcela referente a honorários

advocatícios, os quais são de fixação exclusiva do Juiz.

Nesse sentido, há que se destacar precedente do TJDFT a

seguir transcrito: 

 

"(...) Assim, a disposição contratual acerca de honorários

advocatícios deve abarcar apenas a prestação de serviço

extrajudicial, pois, do contrário haveria um bis in idem, na

medida em que, além dos honorários contratuais, o réu

estaria obrigado a pagar honorários de sucumbência em

virtude de um mesmo fato - inadimplência contratual."

(Acórdão n.629049, 20110110918057APC, Relator: NÍDIA

CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento:

17/10/2012, Publicado no DJE: 13/11/2012. Pág.: 124)

Assim, faculto a EMENDA à inicial para:

1) acostar aos autos o título executivo extrajudicial, em

conformidade com o artigo 585, do CPC, devidamente

assinado;

2) apresentar nova planilha do débito e adequar o valor da

causa, excluindo os juros e honorários advocatícios.

A emenda a inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou

seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial,

acompanhada de contrafé, com todas as modificações

necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade

na citação. 

Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da

inicial, nos termos do art. 284 do CPC. I."

Taguatinga-DF, quinta-feira, 16/10/2014 às 17h27.

 

Constata-se que a Autora deixou de atender a determinação, ainda

que tenha sido intimada novamente (fl. 71) após a negativa de seguimento do

Agravo de Instrumento de interpôs contra a decisão transcrita.

É cediço que a ação executiva é proposta com o nítido propósito de

satisfação do crédito do exequente e, consequentemente, compelir o devedor a

adimplir e deve estar lastreada em título executivo extrajudicial com obrigação certa,

líquida e exigível (art. 580 do CPC).
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Diante da imprescindibilidade da apresentação do título executivo

extrajudicial na ação de execução, cumpre salientar que no ordenamento jurídico

brasileiro os títulos executivos são definidos por lei, em observância aos princípios

da legalidade e taxatividade.  Assim, somente considera-se título executivo

extrajudicial aqueles expressamente previstos no rol do art. 585 do CPC e em

legislação esparsa.

Segundo dispõe o artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil,

que o instrumento de contrato, regularmente subscrito por duas testemunhas,

consubstancia-se em título executivo extrajudicial e, por conseguinte, caracteriza-se

como documento hábil para perseguir o crédito por intermédio do processo executivo

e sem que haja necessidade de prévio processo cognitivo.

No caso dos autos, alega a Apelante que se trata de contrato de

mútuo firmado por meio da rede mundial de computadores - internet - garantido por

certificação digital, conforme a MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Conquanto a certificação digital comprove a autenticidade, verifica-

se que o próprio documento em que consta a assinatura digital (fl. 13v) ressalva que

"Este comunicado não garante que sua solicitação de empréstimo foi efetivada."

Assim, fica patente que o documento apresentado não tem a

qualidade de título executivo extrajudicial ante a notória ausência do requisito da

certeza do título (art. 586 do CPC), pois não há clareza dos elementos da obrigação,

o que demonstra a necessidade de atos processuais prévios à realização da

atividade executiva.

Além do mais, está ausente o requisito essencial para constituir um

documento particular em título executivo, qual seja, a assinatura de duas

testemunhas (art. 585, II, do CPC).

Nesse sentido, de acordo com Theotônio Negrão e José Roberto F.

Gouvêa:
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Sobre a matéria em questão, trago à colação, ainda, os seguintes

julgados:

 

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO.

NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

CONTRATO DE MÚTUO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS.

DESCARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 585, II, do CPC atribui força de título executivo

extrajudicial ao "documento particular assinado pelo

devedor e por duas testemunhas".

2. Uma vez demonstrado que o contrato de mútuo, apesar

de estar certificado digitalmente, não possui a assinatura

de duas testemunhas (art. 585, II, do CPC), correta a

sentença que extingue o processo, por ausência de título e

inadmissível o apelo, por se revelar manifestamente

inadmissível, com suporte no art. 557, caput, do CPC.

3. Precedente da Casa: "O documento particular assinado

digitalmente não tem o condão de afastar o requisito legal

de assinatura de duas testemunhas para que tenha eficácia

de título executivo extrajudicial. Recurso conhecido e

desprovido".  (20130610047673APC, Relator:  Ana

Cantarino, 6ª Turma Cível,  DJE: 08/04/2014).

"Contrato não subscrito por duas testemunhas não é título

executivo" (STJ- 4ª T., REsp 13.393, Min. Fontes de

Alencar, j. 17.11.91, DJU 6.4.92). No mesmo sentido: RSTJ

47/115 e STJ-RT 699/183; STJ 3ª T., REsp 3.831, Min. Dias

Trindade, j. 25.2.91, DJU 18.3.91; RT 681/123, 709/89,

725/261, JTA 118/191." 1

1 - "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 43ª edição, 2011, Ed. Saraiva, nota 17 ao

artigo 585, p. 771.
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4 .  R e c u r s o  i m p r o v i d o . "  ( A c ó r d ã o  n . 8 5 6 4 7 9 ,

20140111600785APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE:

24/03/2015. Pág.: 132)

 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS

TESTEMUNHAS. ART. 585, II, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO

D E  T Í T U L O  E X E C U T I V O  E X T R A J U D I C I A L .

INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 586 do Código de Processo Civil, a

execução, para ser processada, pressupõe que seja

instruída com um título executivo. O título executivo, por

sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei,

que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível,

permitindo ao credor a instauração da execução.

2. O artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil prevê

que, para que o documento particular seja considerado

título executivo extrajudicial, faz-se necessária a

assinatura do devedor e de duas testemunhas.

3. No caso em tela, o contrato de abertura de crédito que

instruiu a petição inicial não satisfaz os requisitos exigidos

para formação de um título executivo extrajudicial, pois é

documento particular no qual não constam as assinaturas

de duas testemunhas instrumentárias, conforme exige o

art. 585, inciso II do CPC.

4. Inobstante o autor da ação de busca e apreensão

derivada de alienação fiduciária em garantia detenha a

faculdade de converter o pedido em ação de execução,

essa conversão não dispensa a apresentação de título

executivo, sendo possível apenas se o instrumento

contratual estiver instruído com a assinatura das

testemunhas instrumentárias, ou, seja revestido das

formalidades próprias da cédula de crédito bancário.

5. Diante da ausência de título executivo hábil a embasar a
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execução, o indeferimento da inicial é medida que se

impõe.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida."

(Acórdão n.842925, 20130110543319APC, Relator: ALFEU

MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, Data

de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 28/01/2015.

Pág.: 189)

 

"DIREITO PROCESSUAL CIV IL .  PROCESSO DE

EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTO PARTICULAR

SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA

DE APTIDÃO EXECUTIVA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

I. O indeferimento da petição inicial da ação de execução,

fundado na sua incompletude ou na falta de documentos

indispensáveis à propositura da demanda, tem como

pressuposto de legitimidade a concessão de oportunidade

para a sanação da falha identificada. 

II. Somente após o transcurso do prazo legal, sem a

satisfatória emenda ou complementação, justifica-se o

indeferimento da petição inicial da ação de execução.

III. Contrato de prestação de serviços que não contém a

assinatura de duas testemunhas, por escapar ao figurino

do art. 585, II, do Código de Processo Civil, não constitui

título executivo.

IV. A assinatura de duas testemunhas, longe de

representar formalismo, traduz exigência legal sem a qual

desveste-se de executividade o documento particular

assinado pelo devedor.

V. O rigor formal é da essência dos títulos executivos e não

pode ser negligenciado quando reflete elemento de

integração do título executivo.

VI. Sentença confirmada. Recurso desprovido. 

VII. Condenação da recorrente no pagamento das custas

processuais.

VIII. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei

9.099/95." (Acórdão n.307862, 20070110087205ACJ, Relator:
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JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal dos

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento:

22/04/2008, Publicado no DJE: 12/06/2008. Pág.: 79)

 

Noutro giro, a questão relacionada com os honorários advocatícios

previstos contratualmente resta prejudicada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação.

É como voto.

 

 

O Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Revisor

Com o relator.

O Senhor Desembargador GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME
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