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EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
REQUERIMENTO DO CREDOR. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTROS DE
INADIMPLENTES. SERASAJUD. FORMA SUPLETIVA.CREDOR. DEMONSTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO.

I – Nos termos do art. 782 do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome
do executado em cadastros de inadimplentes (§ 3º). A inscrição será cancelada imediatamente se for
efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro
motivo (§ 4º).

II – A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta,
facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio
credor realizá-la, o que não foi comprovado.

III – Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, JOSE DIVINO DE OLIVEIRA - Relator, VERA ANDRIGHI - 1º Vogal e
Esdras Neves - 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.

Brasília (DF), 06 de Setembro de 2017



Desembargador JOSE DIVINO DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NELSON MENDES DE
MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Brasília.

No cumprimento de sentença requerido por NELSON MENDES DE MOURA em face de ZENAIDE
ALVES DE SOUSA VERAS, o executado pugnou pela inclusão do nome da executada em órgão
restritivo de crédito, cuja pretensão foi indeferida.

Daí o agravo de instrumento, almejando que o Relator defira idêntico provimento. Requer a
antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada.

A liminar foi deferida (ID 1532093) e o recorrente interpôs o respectivo agravo interno (ID 1648316).

O recurso não foi contrariado.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador JOSE DIVINO DE OLIVEIRA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NELSON MENDES DE
MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Brasília.

Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os
cumprirá (art. 782).

A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes (§ 3º). A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for
garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (§ 4º).

No particular, merece destaque a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

3. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

A medida, uma novidade do CPC/1973 e passível de ser utilizada na execução definitiva de título
judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para
procrastinar a satisfação da obrigação. Mas é relevante destacar que a inclusão é faculdade do juiz
(em vista do uso da forma verbal pode) e não pode ser determinada de ofício. (in, Código de Processo



Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo, Editora Revista dos Tribunais. 2016. p. 178).
Grifamos

O Serasajud é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa
mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios
eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos
magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada
de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes.

A medida requerida não viola princípio da menor onerosidade da execução, pois o postulado previsto
no art. 805 do CPC deve ser interpretado em consonância com os demais princípios informadores do
processo de execução, notadamente o da necessidade de se imprimir real efetividade à demanda para a
satisfação do direito do credor.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO
REALIZADA - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO
DE BENS - CONSTRIÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO VIA BACENJUD -
COMPARECIMENTO DO DEVEDOR AOS AUTOS SOMENTE PARA QUESTIONAR O BLOQUEIO
DE SALÁRIO - PRETENDIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES - MEDIDA PREVISTA NO NOVO CPC - CONVÊNIO DO TRIBUNAL COM
SERASA - SISTEMA PRÓPRIO - DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO.

 1. A situação espelhada nos autos demonstra que devedor manteve diversos contatos com a credora
por e-mail, para fins de atualização cadastral, informando endereço residencial onde a tentativa de
citação restou frustrada, a demonstrar de forma clara que vem dificultando a solução da lide,
somente comparecendo aos autos quando do bloqueio de ativos em sua conta corrente.

 2. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do
executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3º), é ferramenta de grande valor ao credor e ao
processo judicial, inclusive, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade
ao feito, em face de sua força coercitiva.
3. Cabalmente demonstrado que a credora tentou por todos os meios disponíveis localizar o devedor
e seus bens, revelando-se infrutífera todas as tentativas, deve ser deferida a medida pleiteada a fim de
que o nome do devedor seja inserido no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema
SERASAJUD, já à disposição das unidades judiciárias.

4. Recurso provido.

( , 20160020444126AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5ªAcórdão n.1011618
TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 385/389)

A providência solicitada é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de
forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos
cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado.

Ademais, o recorrente tem a sua disposição a certidão de protesto, conforme deferido pelo magistrado,
cujas informações, após a sua efetivação, são utilizadas por órgãos de proteção ao crédito, de maneira
que pode cumprir a mesma finalidade de forçar a devedora a saldar a dívida.



Ante o exposto,  ao recurso. Julgo PREJUDICADO o .NEGO PROVIMENTO agravo interno

É como voto.

A Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador Esdras Neves - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.


