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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTIVA.

CONTRATO DE MÚTUO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

A S S I N A T U R A  D E  D U A S  T E S T E M U N H A S .

IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 784, INCISO III, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O contrato de mútuo

certificado digitalmente por Cartório de Títulos e Documentos,

na forma da Medida Provisória n.2.200-2/01 pode caracterizar

título executivo extrajudicial desde que cumpridos os requisitos

previstos no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil,

dentre os quais a assinatura de duas testemunhas. Consoante

reiterados julgados proferidos por esta Corte de Justiça, a

certificação digital comprova apenas a autenticidade do

contrato, não substituindo a exigência legal de tais assinaturas

para configuração do título executivo extrajudicial. Apesar de o

Código Civil dispensar a subscrição por duas testemunhas para

a validade do instrumento particular, entende-se que essa

previsão não é suficiente para transformar qualquer documento

particular em título executivo extrajudicial, já que validade não

se confunde com eficácia executiva.
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Agravo de Instrumento 20160020442588AGI

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 6ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ESDRAS NEVES - Relator,

ALFEU MACHADO - 1º Vogal, CARLOS RODRIGUES - 2º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador ESDRAS NEVES,  em proferir a seguinte

decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 22 de Fevereiro de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

ESDRAS NEVES

Relator
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 Em suas razões recursais (fls. 02/06), a agravante sustenta, em

síntese, que ajuizou execução de título extrajudicial, em razão da inadimplência da

agravada quanto ao contrato de mútuo, com certificação digital, pactuado entre as

partes. Afirma que ao contrato eletrônico, realizado de forma virtual, devem ser

aplicadas as mesmas regras dos contratos em geral. Acrescenta que o contrato

eletrônico que pretende executar é líquido, certo e exigível, nos termos do artigo

783, do Código de Processo Civil, contendo todos os elementos necessários ao

cálculo na planilha acostada ao título. Aduz que para a verificação da liquidez não se

exige que o valor esteja expressamente consignado no título executivo, mas tão

somente que este contenha elementos que possibilitem, por meio de operação

aritmética, encontrar o valor a ser executado.

 Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que

se reconheça que o contrato que instrui a inicial é título executivo, determinando-se

o regular prosseguimento da execução, uma vez presentes todos os requisitos

necessários à propositura da ação. Ao final, pretende a manutenção do provimento

liminar.

 Preparo à fl. 12.

 Junta os documentos de fls. 13/92.

 O pedido de tutela provisória foi indeferido às fls. 95/97.

 Não houve intimação da agravada para a apresentação de

contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na ação de execução.

 É o relatório.

 

Fls. _____

Agravo de Instrumento 20160020442588AGI

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de

antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS

ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo juízo da

Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da execução de título

extrajudicial (processo nº 2016 06 1 0011007-5) ajuizada em desfavor de

MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS, determinou a emenda, no prazo de 15 dias, de

forma a instruir a inicial com o título executivo extrajudicial, em razão de a

documentação ser unilateral e não servir para embasar ação executiva, ou

adaptação da pretensão ao procedimento comum (fls. 77 e 91).
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Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada por FUNDAÇÃO

DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em desfavor de MICHELLE VIEIRA

DOS SANTOS, tendo por objeto contrato de mútuo celebrado por meio eletrônico.  

Por reputar que os documentos apresentados pelo exequente não

seriam suficientes para embasar ação executiva, a Juíza a quo determinou a

emenda da inicial, a fim de que fosse juntado contrato assinado pela parte

executada, ou para que houvesse adaptação ao procedimento comum (fl. 77).

Não se conformando, o exequente interpôs o presente recurso,

sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a configuração do

título executivo extrajudicial.

Sem razão.

Ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,

assim me manifestei (fls. 95/97):

 

Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não

vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da

tutela recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, verifica-se

que, em 15/07/2014, as partes firmaram contrato de mútuo,

novo credinâmico - fixo, no valor de R$60.954,27, a ser pago

em 96 prestações mensais de R$993,70, pela internet, com

assinatura digital, de acordo com a MP nº 2.200-2, de 24/09/01

(fls. 58/59). Conforme cláusula segunda, parágrafo segundo, a

concessão do empréstimo poderá ser efetuada mediante

assinatura eletrônica deste contrato, via internet, por meio da

página da Funcef, e, nos termos do parágrafo quarto, para o

participante autopatrocinado, a concessão do empréstimo

somente será efetuada mediante a apresentação à FUNCEF

deste contrato de mútuo, devidamente firmado, e respectivo

anexo, além da assinatura do Termo de Compromisso e

documentos exigidos na CN FUNCEF IF 016 01, sendo, neste

caso, imprescindível a indicação de avalista para figurar no

Fls. _____

Agravo de Instrumento 20160020442588AGI

V O T O S

O Senhor Desembargador ESDRAS NEVES - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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instrumento (fl. 49). Acrescente-se que o artigo 784, do Código

de Processo Civil, dispõe quais são os títulos extrajudiciais,

listando o documento particular assinado pelo devedor e por

duas testemunhas. (...) Assim, neste Juízo de cognição

sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado,

uma vez que, apesar de juntado aos autos o contrato de mútuo,

com certificado digital, não houve a demonstração da

assinatura do devedor e de duas testemunhas, o que impede

que o contrato seja considerado título executivo extrajudicial,

por falta de requisito essencial. Ressalte-se que a legislação

não excetua a exigência da assinatura de duas testemunhas

para os contratos com certificação digital, que apenas conferem

ao documento eletrônico presunção da val idade e

autent ic idade.  Portanto,  ao menos nesse juízo de

cognoscibilidade, ausente a probabilidade do direito alegado,

deve ser mantida a decisão agravada que determinou a

emenda da inicial com apresentação do contrato assinado pela

parte executada ou a adaptação da pretensão ao procedimento

comum. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação

dos efeitos da tutela recursal.

 

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o

contrato apresentado pelo exequente não se configura como título executivo

extrajudicial, na forma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez

ausente  a assinatura de duas testemunhas.

Com efeito, o contrato de mútuo certificado digitalmente por Cartório

de Títulos e Documentos, na forma da Medida Provisória n.2.200-2/01, pode

caracterizar título executivo extrajudicial desde que cumpridos os requisitos do

mencionado dispositivo. Consoante reiterados julgados proferidos por esta Corte de

Justiça, a certificação digital comprova apenas a autenticidade do contrato, não

substituindo a exigência legal da assinatura de duas testemunhas para a

configuração do título executivo extrajudicial.

Além disso, apesar de o Código Civil não exigir tais assinaturas para

a validade do instrumento particular, entende-se que tal previsão não é suficiente

para transformar qualquer documento particular em título executivo extrajudicial,
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uma que validade não se confunde com eficácia executiva. Quando o Código de

Processo Civil pretendeu atribuir a determinados instrumentos a eficácia executiva

independentemente da assinatura de testemunhas o fez de forma expressa, como,

por exemplo, na hipótese do inciso VIII, do artigo 784 (o crédito, documentalmente

comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios).

Seguindo essa linha de raciocínio, os seguintes julgados:

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO

PARTICULAR. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DA

ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 585, II, CPC.

NÃO CONFIGURAÇÃO DE T ÍTULO EXECUTIVO

EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL.

VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO.

APLICAÇÃO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 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

instrumentárias. 3.Embora a certificação digital comprove a

autenticidade do contrato, não substitui a exigência legal da

assinatura de duas testemunhas para fim de configuração do

título executivo extrajudicial. 4. O fato do Código Civil de 2002

não exigir a assinatura de duas testemunhas no instrumento

particular, exigência essa prevista no Código Civil de 1916, diz

respeito apenas à validade do instrumento particular. Para fins

de constituição do título executivo fundado em instrumento

particular, permanece a exigência da assinatura de duas
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testemunhas (art. 585, inciso II, CPC), mormente por força do

próprio Código Civil que estabelece, em seu artigo 2043, a

continuidade da vigência das disposições de natureza

processual até que disciplinadas de forma diversa. 5. No caso

vertente, a cópia do contrato que instruiu a inicial não satisfaz

os requisitos para a formação de um título executivo

extrajudicial, uma vez que nela não consta a assinatura das

duas testemunhas, conforme exige o artigo 585, inciso II do

Código de Processo Civil. 6.Transcorrido o prazo legal sem que

o vício apontado na peça inicial fosse sanado, o caso se adapta

ao art. 284 do Código de Processo Civil, sendo a consequência

lógica dessa inércia do autor a extinção do feito sem

julgamento do mérito, nos termos dos artigos 267, inciso I, c/c

295, inciso VI, do mesmo diploma legal. 7. Apelação conhecida

e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.903970,

20150910046873APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA

CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE:

18/11/2015. Pág.: 153) (Grifos nossos)

 

APELAÇÃO CÍVEL.  PROCESSO CIVIL.  AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO

VIRTUAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA DE DUAS

TESTEMUNHAS NECESSÁRIAS PARA A FORMAÇÃO DO

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO

DO REQUISITO DO ARTIGO 585, II DO CPC. ARTIGO 614, I

DO CPC. TÍTULO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O ARTIGO 221 DO

CÓDIGO CIVIL E O ART. 585, II DO CPC. INDEFERIMENTO

DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 267, I E 295, V DO CÓDIGO

DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA. 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,
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conforme previsto no Código de Processo Civil. 3. Negou-se

p r o v i m e n t o  a o  a p e l o .  ( A c ó r d ã o  n . 8 9 0 3 8 4 ,

20150110189339APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor:

JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 24/09/2015. Pág.:

180)". 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.905556,

20150710080414APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA

CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2015, Publicado no DJE:

17/11/2015. Pág.: 209) (Grifos nossos)

 

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. (Acórdão n.890384,

20150110189339APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor:

JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, Data de

Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 24/09/2015. Pág.:

174) (Grifos nossos)

 

Assim, mostrou-se acertada a decisão proferida pela Juíza a quo,

uma vez que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 784, inciso III,

do Código de Processo Civil, para a configuração do título executivo extrajudicial,

tendo em vista a ausência da assinatura de duas testemunhas.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele NEGO

PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.
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O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador CARLOS RODRIGUES - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.

Código de Verificação :2017ACO0O6JWX1E3ZEJSULC2R8E

GABINETE DO DESEMBARGADOR ESDRAS NEVES 9


