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Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Fls. _____

Órgão : 2ª TURMA CÍVEL
Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. Processo : 20160020325466AGI

(0034722-35.2016.8.07.0000)
Agravante(s) : JACKSON DE DOMENICO
Agravado(s) : TANIA MARIA GOMES, VANI GOMES NETTO
Relator : Desembargador JOÃO EGMONT
Acórdão N. : 975261

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO CURSO DA

E X E C U Ç Ã O .  G A R A N T I A .  A R T .  7 8 2 ,  § 4 º ,  C P C .

IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE

INADIMPLENTES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que

indeferiu o pedido de inclusão do nome das executadas no

cadastro de inadimplentes.

2. Os honorários advocatícios têm caráter alimentar e se

destinam ao advogado da parte vencedora, por se tratar de

uma contraprestação ao trabalho realizado, nos termos do art.

22 do Estatuto da Ordem dos Advogados de Brasil. 2.1.

Entretanto, em que pese os argumentos apresentados pelo

agravante, quanto à inclusão dos dados das agravadas nos

cadastros de inadimplentes (SPC e SerasaJUD) a fim de

garantir o crédito alimentício devido, tal medida mostra-se

inócua.

3. A nova dinâmica processual estabelecida pelo art. 782, §3º,

do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine

a inclusão do nome do executado em cadastro de

inadimplentes. 3.1. Trata-se de mais um meio coercitivo
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tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar

efetividade à execução. 3.2. No entanto, o §4º, do mesmo

diploma processual, estabelece que, em caso de pagamento,

garantia da dívida ou extinção da execução, a inscrição deve

ser cancelada.

4.  Apesar dos fundamentos t razidos no pedido de

reconsideração realizado e dos novos documentos juntados

aos autos com o fito de demonstrar que os bens penhorados

não serão suficientes à satisfação da dívida, a norma retro

mencionada prevê que a existência da penhora para a garantia

da dívida obsta, a princípio, o deferimento da medida pleiteada.

4.1. Por isso, ainda que a penhora realizada não venha a ser

suficiente para garantir a execução, como afirmado pelo

agravante, a norma legal não faz qualquer distinção acerca da

suficiência ou não da penhora em seu texto normativo, razão

pela qual deve-se manter a decisão proferida pelo juízo a quo.

4.2. Pedido de reconsideração prejudicado.

5. Agravo de instrumento improvido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JOÃO EGMONT - Relator,

CESAR LOYOLA - 1º Vogal, SANDOVAL OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a presidência

do Senhor Desembargador JOÃO EGMONT,  em proferir a seguinte decisão:

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 19 de Outubro de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

JOÃO EGMONT

Relator
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 Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de inclusão do nome

das executadas no cadastro de inadimplentes sob o fundamento de que é

inexequível o comando legal, previsto no art. 782, §3º, do CPC, vez que tal

expressão legal é por demais genérica e indeterminada (fl. 43).

 Nesta sede, o agravante sustenta que a inscrição em cadastros de

proteção ao crédito é permitida pelo Novo CPC, nos termos do art. 782, §3º, e “

constitui mais um meio efetivo para se obter o adimplemento do débito”. Acrescenta

que o TJDFT já assinou o Convênio com o SERASAJUD e que outros juízos têm

deferido tal medida (fls. 2/10).

 O pedido liminar foi indeferido às fls. 53/56.

 Petição de reconsideração interposta pelo agravante sob o

fundamento de que os bens penhorados das agravadas são insuficientes para

adimplir por completo a execução, alcançando na melhor das hipóteses apenas 59%

(cinquenta e nove por cento) do valor da execução, razão pela qual seria necessária

a inscrição do nome das recorridas no cadastro de inadimplentes (fls. 61/64).

 Sem contrarrazões, vez que transcorreu in albis o prazo (fl. 70). 

 É o relatório.
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R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON DI

DOMENICO, diante de decisão proferida em ação de execução (2005.01.1.103400-

9) ajuizada contra TANIA MARIA COMES E VANI GOMES NETTO.
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Ainda que haja pedido de reconsideração nos autos (fls. 61/64) este

será analisado juntamente com o recurso interposto, porquanto o feito encontra-se

pronto para julgamento, uma vez que já foi oportunizado o direito de contraditório às

partes agravadas (fl. 70).

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão

proferida em ação de execução (2005.01.1.103400-9).

O autor, ora agravante, ingressou com a ação de execução de título

extrajudicial com o fito de receber o pagamento de honorários advocatícios fixados

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mais multa de 10% (dez por cento), referentes à

prestação de serviços acordada com as executadas, nos autos do inventário e

partilha de bens do de cujos João Gomes Netto. Tais honorários deveriam ter sido

pagos em até 6 (seis) meses da assinatura do contrato, segundo as cláusulas

terceira e sétima, mas nunca foram adimplidos pelas rés (fls. 15/24).

Na decisão agravada, o juiz indeferiu a inscrição das executadas no

cadastro de inadimplentes, pois entendeu que é inexeqüível o comando legal do art.

782, §3º, do CPC, porquanto genérico e indeterminado, necessitando de concretude

e  delimitação em seu âmbito de abrangência (fl. 43). 

Neste recurso, o agravante pleiteia, em síntese, a concessão dos

efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão dos dados das agravadas nos

cadastros de inadimplentes do SPC e SerasaJUD. Sustenta, para tanto, que o direito

por ele buscado é garantido pelo ordenamento jurídico sem quaisquer restrições ou

exigências de regulamentação. Afirma que a inclusão de dados de inadimplentes em

cadastros de proteção ao crédito é permitida pelo novo CPC, segundo o art. 782,

§3º, sendo um meio efetivo de garantir o pagamento do débito exeqüendo. Além

disso, aduz que mais de 37 (trinta e sete) tribunais já assinaram convênio para

utilização do SerasaJUD, inclusive o TJDFT. 

Em seu pedido de reconsideração o agravante afirma que os bens

penhorados são insuficientes para adimplir por completo a execução, alcançando na

melhor das hipóteses apenas 59% (cinquenta e nove por cento) do valor da

execução, razão pela qual seria necessária a inscrição do nome das recorridas no

cadastro de inadimplentes (fls. 61/64).
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V O T O S

O Senhor Desembargador JOÃO EGMONT - Relator

Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de

admissibilidade.
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Nota-se que é o caso de ação de execução fundada em contrato de

prestação de serviços advocatícios.

Não se olvida que os honorários advocatícios têm caráter alimentar

e se destinam ao advogado da parte vencedora, por se tratarem de uma

contraprestação ao trabalho realizado, nos termos do art. 22 do Estatuto da Ordem

dos Advogados do Brasil.

Destarte, a nova dinâmica processual estabelecida pelo art. 782,

§3º, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do

nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio

coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à

execução.

No entanto, o §4º, do mesmo diploma processual, estabelece que,

em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução, a inscrição

deve ser cancelada. Confira-se:

 

"Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz

determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os

cumprirá. 

§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos

determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de

fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região

metropolitana.

§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o

emprego de força policial, o juiz a requisitará.

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão

do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º 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. 

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva

de título judicial". (g.n.)

 

Assim, deve-se destacar que o agravante conseguiu penhorar um

veículo (GM Corsa Wind, 2001/2002, Placa JGB5360) (fl. 67) e duas fazendas - as
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quais foram levadas a hasta pública -, como forma de satisfazer o seu crédito (fls.

65/66).

Dessa forma, apesar dos fundamentos trazidos no pedido de

reconsideração realizado nos autos e dos novos documentos trazidos (fls. 61/69),

com o fito de demonstrar que os bens penhorados não serão suficientes à satisfação

da dívida, a norma retro mencionada prevê que a existência da penhora para a

garantia da dívida obsta, a princípio, o deferimento da medida pleiteada.

Por isso, ainda que a penhora realizada não venha a ser suficiente

para garantir a execução, como afirmado pelo agravante, a norma legal não faz

qualquer distinção acerca da suficiência ou não da penhora em seu texto normativo,

razão pela qual deve-se manter a decisão proferida pelo juízo a quo.

Diante dos motivos expostos assento a prejudicialidade do pedido de

reconsideração formulado.

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
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O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME
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