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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE
DECLARADA  DE  OFICIO.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA
DE  CITAÇÃO  DO  DEVEDOR.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
202  DO  CÓDIGO  CIVIL  C/C  O  ART.  219  DO  CPC.
DESPROVIMENTO DO APELO.

– A interposição do feito executivo não é causa interruptiva
da prescrição, que só ocorrerá com o despacho que ordenar
a citação do devedor, e se a parte credora a promover no
interregno legal.

- “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar
a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma
da lei processual” (art. 202 do CC)

– Ultrapassados os prazos previstos no art. 219, §§ 2º e 3º,
do CPC, sem que a parte devedora seja citada, não haverá
a  interrupção  do  prazo  prescricional,  de  forma  que  a
decretação da prescrição é medida que se impõe.

- “Art. 219 – A citação válida torna prevento o juízo, induz
litispendência  e  faz  litigiosa  a  coisa;  e,  ainda  quando
ordenada  por  juiz  incompetente,  constitui  em  mora  o
devedor e interrompe a prescrição.
§  1º  –  A  interrupção  da  prescrição  retroagirá  à  data  da
propositura da ação.
§  2º  –  Incumbe  à  parte  promover  a  citação  do  réu  nos
10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não
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ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente
ao serviço judiciário. 
§ 3º – Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até
o máximo de 90 (noventa) dias. 
§ 4º – Não se efetuando a citação nos prazos mencionados
nos  parágrafos  antecedentes,  haver-se-á  por  não
interrompida a prescrição.” (art. 219 do CPC)

- “A falta de citação do executado impede a interrupção do
prazo  prescricional,  independentemente  se  decorreu  da
inércia  do  exequente,  razão  pela  qual,  escoado  o  prazo
legal,  o  reconhecimento  da  prescrição  é  medida  que  se
impõe.” (Acórdão n.681083, 20090111347467APC, Relator:
CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES
JÚNIOR, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013,
Publicado no DJE: 04/06/2013. Pág.: 81)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível  interposta pela Coopanest – Cooperativa dos

Médicos Anestesiologistas da Paraíba desafiando sentença prolatada pelo Juízo da 9ª

Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Execução por Quantia Certa Contra

Devedor Solvente movida em face da Hosplan – PB – Hospitais e Clinicas Associadas da

Paraíba S/A,  julgou  improcedente  o  pedido,  com resolução  do mérito,  acolhendo,  de

ofício, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

Irresignada com o  decisum, a promovente manejou recurso apelatório (fls.

192/205),  aduzindo,  basicamente,  que  não  houve  inércia  de  sua  parte  em  dar

continuidade ao feito, visto que tomou todas as medidas cabíveis para a efetiva prestação

jurisdicional,  suscitando  a  ocorrência  de  fraude  a  execução,  inclusive  com  a

desconstituição da pessoa jurídica.

Desembargador José Ricardo Porto
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Ante  o  exposto,  pede  o  provimento  do  seu  recurso,  com  a  reforma  da

sentença e o prosseguimento do feito executório. 

Ausência de contrarrazões, conforme certificado às fls. 208.

Manifestação  ministerial  às  fls.  216/218,  opinando  tão  somente  pelo

prosseguimento do feito, sem deliberação meritória.

É o relatório. 

VOTO

A  apelante  ingressou  com  a  pretensão  executiva  fundada  em  contrato

particular, requerendo a citação do executado, a fim de que efetuasse o pagamento do

débito, acrescidos dos consectários legais.

Às  fls.  192/195,  o  Juiz  a  quo decretou  a  prescrição  do  crédito,  com  a

extinção da ação executiva, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Tenho que a sentença não merece retoque, posto que sobre o

feito executivo recaiu a prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, vislumbro que o título extrajudicial perseguido pelo

exequente foi emitido em 06.08.1998, ou seja em momento anterior ao início da vigência

do Novo Código Civil. Desse modo, como bem aclarou o Magistrado de base, aplica-se ao

caso  a  regra  de  transição  prevista  no  art.  2.028  da  referida  Lei,  que  prevê  para  as

hipóteses de diminuição do prazo prescricional, desde que ainda não tenha ultrapassado

a metade do tempo previsto no Código anterior, a aplicação da nova regra.

Desembargador José Ricardo Porto
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Portanto,  no caso em disceptação,  o dia  a quo  da prescrição seria  o da

entrada em vigor do NCC, de forma que a pretensão executiva expiraria em janeiro de

2008. Logo, o ajuizamento da execução se deu em tempo hábil.

Entretanto,  a  interposição  do feito  executivo  não  é  causa  interruptiva  do

prazo fatal, que só ocorrerá com o despacho que ordenar a citação do devedor, e se a

parte credora a promover no interregno legal, nos termos do art. 202, I, da Lei Substantiva

Civil, vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez, dar-se-á:

I  -  por  despacho do juiz,  mesmo incompetente,  que ordenar  a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
processual;

Por sua vez, o prazo para citação está previsto no art. 219 do Código de

Processo Civil, in verbis:

Art.  219  –  A  citação  válida  torna  prevento  o  juízo,  induz
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por
juiz incompetente,  constitui  em mora o devedor e interrompe a
prescrição.
§ 1º – A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura
da ação.
§ 2º – Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez)
dias  subseqüentes  ao  despacho  que  a  ordenar,  não  ficando
prejudicada  pela  demora  imputável  exclusivamente  ao  serviço
judiciário. 
§ 3º – Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o
máximo de 90 (noventa) dias. 
§ 4º – Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos
parágrafos  antecedentes,  haver-se-á  por  não  interrompida  a
prescrição.

 

Assim, se a parte exequente promover a citação do executado nos prazos

previstos no art. 219, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ocorrerá a interrupção da

prescrição, que retroagirá à data do ajuizamento da ação.

Desembargador José Ricardo Porto
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Todavia, no caso em análise, foram ultrapassados os prazos do supracitado

dispositivo, sem que a parte devedora fosse citada, não interrompendo, desse modo, a

prescrição pela propositura da execução.

Nesse sentido já decidiu a Egrégia Corte do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  EXECUTIVA.  A  pretensão  executiva  para
recebimento  de  cheque  não  pago  prescreve  em  seis  meses,
contados do fim do prazo para apresentação que,  para o título
emitido no lugar onde houver de ser pago, é de 30 dias (art. 33 c/c
59 da Lei 7.357/85). A falta de citação do executado impede a
interrupção  do  prazo  prescricional,  independentemente  se
decorreu da inércia do exequente, razão pela qual, escoado o
prazo legal, o reconhecimento da prescrição é medida que se
impõe.”  (Acórdão  n.681083,  20090111347467APC,  Relator:
CARMELITA  BRASIL,  Revisor:  WALDIR  LEÔNCIO  LOPES
JÚNIOR,  2ª  Turma  Cível,  Data  de  Julgamento:  29/05/2013,
Publicado no DJE: 04/06/2013. Pág.: 81) (grifei)

“AÇÃO  DE  EXECUÇÃO.  CHEQUE.  DEVEDOR  NÃO  CITADO.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.
Segundo o artigo 219 do Código de Processo Civil,  incumbe à
parte  autora  promover  a  citação  do  réu  que,  quando  válida,
interrompe  a  prescrição.  2.  Não  tendo  a  parte  exequente  se
desincumbido  do  seu  ônus  de  fornecer  o  endereço  correto  da
executada, não há como atribuir o insucesso da citação ao Poder
Judiciário.  Assim, diante da não ocorrência da citação válida e,
ausentes quaisquer causas de interrupção da prescrição, impõe-
se a extinção do processo, pelo reconhecimento da prescrição,
nos  termos  do  artigo  269,  IV  do  Código  de  Processo  Civil.  3.
Apelação  não  provida.”  (Acórdão  n.673063,
20070110799793APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor:
SÉRGIO  ROCHA,  2ª  Turma  Cível,  Data  de  Julgamento:
17/04/2013, Publicado no DJE: 30/04/2013. Pág. 98)

Diante de todos os argumentos delineados, é de se concluir que a pretensão

do exequente se exauriu de forma intercorrente, agindo com acerto o Magistrado a quo

ao decretar a prescrição de ofício.
Desembargador José Ricardo Porto
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Por  essas  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  o

decisório combatido em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

 J/13 J/02 (R)

Desembargador José Ricardo Porto
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