
E M E N T A

 

Órgão : 4ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO
N. Processo : 20150110189339APC

(0005539-50.2015.8.07.0001)
Apelante(s) : F U N D A C A O  D O S  E C O N O M I A R I O S

F E D E R A I S  F U N C E F
Apelado(s) : ANDRE LUIZ SANTANA DE ANDRADE
Relator : Desembargador SÉRGIO ROCHA
Revisor : Desembargador JAMES EDUARDO  OLIVEIRA
Acórdão N. : 890384

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  E X E C U Ç Ã O  D E  T Í T U L O

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO VIRTUAL. CERTIFICAÇÃO

DIGITAL.  AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS

TESTEMUNHAS.  NÃO PROVIMENTO.

1.                Apesar de certificado digitalmente, o contrato

particular sem as assinaturas de duas testemunhas não pode

ser considerado título executivo extrajudicial por falta de

requisito essencial (CPC 585 II).

2.                O fato de o Código Civil não mais requerer a

assinatura de duas testemunhas para a validade do

instrumento particular, não implica que tenha revogado o

referido requisito para considerá-lo título executivo, conforme

previsto no Código de Processo Civil.

3.                Negou-se provimento ao apelo.

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 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SÉRGIO ROCHA - Relator,

JAMES EDUARDO  OLIVEIRA - Revisor, CRUZ MACEDO - 1º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO,  em proferir a

seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 26 de Agosto de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

SÉRGIO ROCHA

Relator
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 Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF alega ter firmado,

em 24/09/2009, contrato de mútuo com André Luiz Santana de Andrade, no valor de

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas

mensais.

  

 Afirma ainda que o mutuário deixou de pagar 40 (quarenta)

parcelas.

  

 AÇÃO E PEDIDO

  

 Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF ajuizou, em

24/02/2015, execução de título executivo extrajudicial contra André Luiz Santana de

Andrade, com o objetivo de receber seu alegado crédito, no valor total de R$

119.921,78 (cento e dezenove mil novecentos e vinte e um reais e oito centavos).

  

 SENTENÇA (FLS. 56/57)

  

 A MM. Juíza sentenciante, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues

Barbosa, extinguiu o processo nos seguintes termos:

  

 

 “(...) O documento acostado aos autos não tem força de título

executivo, em face de não estar assinado por duas

testemunhas, tampouco pelo próprio devedor.

 Assim sendo, a via executiva é imprópria à pretensão do

credor, caso em que a impossibilidade jurídica da execução

sem título impõe a extinção (...).

 Posto isso, com base no artigo 267, inciso VI do CPC, rejeito a

execução por desprovida de título executivo e julgo extinto o

feito sem avanço no mérito, face à inequívoca impossibilidade

jurídica existente. Defiro eventuais desentranhamentos.

Oportunamente, arquive-se. Custas já pagas, sem honorários.

R E L A T Ó R I O

 FATO E CAUSA DE PEDIR
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 P.R.I. (...)”.

 

  

 RAZÕES DO APELO DA AUTORA (FLS. 62/78)
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 Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação.

  

 A autora, Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, apela,

alegando que: 1) instruiu a inicial com título executivo válido, certo, líquido e exigível,

pois atende todos os requisitos legais; 2) a validade do título está respaldada por

selo fornecido por empresa pertencente ao programa de certificação digital, cujo

objetivo é certificar documentos oficiais, visando maior segurança e legalidade nas

transações eletrônicas; 3) não há que se falar em invalidade do título por ausência

da assinatura do executado, pois sua autenticidade tem por base o artigo 10       1    da

Medida Provisória n° 2.200-2/2001 (Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas

Brasileira – ICP-Brasil e dá outras providências); 4) a entidade certificadora é

responsável por atestar a data e a hora nas quais o documento eletrônico foi

assinado, de forma a possibilitar a averiguação da tempestividade da mensagem ou

documento eletrônico, ao mesmo tempo em que figura como testemunha eletrônica

do contrato celebrado; 5) a assinatura de duas testemunhas não é obrigatória, tendo

em vista a redação do artigo 221       2    do Código Civil de 2002 ter suprimido tal

exigência constante do artigo 135       3    do Código Civil de 1916.

1 Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos

eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo

de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma

do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e

integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-

Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

2 Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e

administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem

como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

3 Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na disposição e

administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas testemunhas, prova as obrigações convencionais de

qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067),

antes de transcrito no registro público.
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 É o relatório.
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DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO A AMPARAR A

EXECUÇÃO

V O T O S

O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo

da autora, Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF.
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Sem razão.

Analisando os autos, tenho que o contrato que instrui a inicial,

apesar de certificado digitalmente, não pode ser caracterizado como título executivo,

A autora, Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, apela

alegando que: 1) instruiu a inicial com título executivo válido, certo, líquido e exigível,

pois atende todos os requisitos legais; 2) a validade do título está respaldada por

selo fornecido por empresa pertencente ao programa de certificação digital, cujo

objetivo é certificar documentos oficiais, visando maior segurança e legalidade nas

transações eletrônicas; 3) não há que se falar em invalidade do título por ausência

da assinatura do executado, pois sua autenticidade tem por base o artigo 104 da

Medida Provisória n° 2.200-2/2001 (Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil e dá outras providências); 4) a entidade certificadora é

responsável por atestar a data e a hora nas quais o documento eletrônico foi

assinado, de forma a possibilitar a averiguação da tempestividade da mensagem ou

documento eletrônicos, ao mesmo tempo em que figura como testemunha eletrônica

do contrato celebrado; 5) a assinatura de duas testemunhas não é obrigatória, tendo

em vista a redação do artigo 2215 do Código Civil de 2002 ter suprimido tal exigência

constante do artigo 1356 do Código Civil de 1916.

4 Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos

eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo

de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma

do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e

integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-

Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

5 Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e

administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem

como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

6 Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na disposição e

administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas testemunhas, prova as obrigações convencionais de

qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067),

antes de transcrito no registro público.
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por não cumprir o requisito das assinaturas de duas testemunhas, determinado no

art. 585, II, do CPC:

 

"Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

(...) II - a escritura pública ou outro documento público assinado

pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e

por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos

advogados dos transatores;".

 

Embora a certificação digital comprove a autenticidade do contrato,

não substitui a exigência legal de assinatura do devedor e de duas testemunhas.

Nesse sentido:

 

"(...)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.

(Acórdão n.874836, 20140710338744APC, Relator: FÁTIMA

RAFAEL, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data

de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 22/06/2015.

Pág.: 187)
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"(...) 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).

4. Recurso improvido.

(Acórdão n.856479, 20140111600785APC, Relator: JOÃO

EGMONT, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015,

Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 132)

 

 

Por outro lado, o fato de o Código Civil de 2002 ter retirado a

exigência das assinaturas de duas testemunhas (CC 221), requisito constante do

Código Civil de 1916 (CC/1916 135), diz respeito apenas à validade do instrumento

particular.

No entanto, a referida exigência permanece para que o instrumento

particular possa ser considerado título executivo (CPC 585 II), até por força do

próprio Código Civil, que estabelece a continuidade da vigência das disposições de

natureza processual até que sejam disciplinadas de outra forma (CC 2.043):

 

"Art. 2.043. Até que por outra forma se disciplinem, continuam

em vigor as disposições de natureza processual, administrativa

ou penal, constantes de leis cujos preceitos de natureza civil
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hajam sido incorporados a este Código."

 

 

"(...) O CC/2002 não mais exige a presença de duas

testemunhas, como fazia o anterior, entretanto, o CPC, para

emprestar força executiva ao instrumento, mantém a exigência

(art. 2.043 do CC; art. 585, II, do CPC). (...)".

 

No mesmo sentido cito precedente deste E. TJDFT:

 

"(...) 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).  ( . . . )"  (Acórdão n.856479,

Nesse sentido, vale citar comentário ao Código Civil de Nestor

Duarte7:

7 PELUSO, Cezar (coordenador). Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de

10.01.2002: contém o Código Civil de 1916. 7. ed. rev. atual. - Barueri, SP: Manole, 2013. p. 170.
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20140111600785APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma

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

24/03/2015. Pág.: 132).

 

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao apelo da exeqüente,

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF.

É como voto.

 

 

O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO  OLIVEIRA - Revisor

Com o relator.

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME
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