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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL. APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SENTENÇA  DE 
PROCEDÊNCIA.  CONFIRMAÇÃO  EM 
SEGUNDA  INSTÂNCIA.  RETORNO  DOS 
AUTOS  À  ORIGEM.  INÉRCIA  DA  PARTE 
VENCEDORA.  ARQUIVAMENTO.  EXECUÇÃO 
PROMOVIDA  APÓS  O  PRAZO  DE  CINCO 
ANOS.  PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA  PELO 
JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÕES 
QUANTO  A  NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO 
PESSOAL  DA  PARTE  CREDORA. 
INEXISTÊNCIA DE COMANDO LEGAL NESSE 
SENTIDO.  O  IMPULSO  PROCESSUAL 
COMPETE  À  PARTE  INTERESSADA.  O 
PRAZO  PRESCRICIONAL  DE  CINCO  ANOS 
INICIA-SE  COM O TRÂNSITO EM JULGADO 
DA  DECISÃO.  SÚMULA  Nº  150  DO  STF. 
DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO.

1.  Inexiste  em  nossa  ordem  jurídica  um 
comando  normativo  que  imponha  ao  Juízo  a 
obrigação  de  intimar  as  partes  para  que 
promovam a execução do julgado, muito menos 
quanto a necessidade de ciência pessoal.

2.  A  execução  inicia-se pelo  impulso  da  parte 
interessada,  não  dependendo  de  prévia 
intimação.
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3. De acordo como a Súmula nº 150 do STF, a 
prescrição  da  execução  opera-se  no  mesmo 
prazo da prescrição da ação, que, no caso em 
análise, são de cinco anos, a contar do trânsito 
em julgado da decisão.

4.  Estando as razões  recursais  em desacordo 
com  Súmula  do  STF,  nego  provimento 
monocraticamente  ao  presente  recurso,  com 
espeque  no  art.  932,  inciso  IV,  alínea  “a”,  do 
CPC/2015.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  por  GISELDA 
FERREIRA DE ANDRADE em face da sentença de fls.  210/211,  que 
extinguiu sem resolução do mérito a execução de sentença proposta pela 
apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE SOLÂNEA, ora apelado, por 
reconhecimento da prescrição, eis que passaram-se mais de cinco anos 
desde o trânsito em julgado da decisão que servia de título executivo.

Em suas razões (fls.  215/223),  a recorrente  pugna pela 
reforma da sentença, no sentido de afastar a prescrição, tendo em vista a 
ausência de intimação pessoal da parte credora quanto ao trânsito em 
julgado da decisão, considerando a inércia de seu advogado.

Contrarrazões às fls. 227/232.

Às fls. 239/240, a Procuradoria de Justiça manifestou-se 
pelo provimento do recurso.

Eis o relatório.

DECIDO

No  caso,  a  apelante  ajuizou  ação  de  cobrança  em 
desfavor do Município de Solânea, havendo alcançado o reconhecimento 
do seu direito em primeira instância, bem como a confirmação pela Corte 
ad quem.

Após  o  trânsito  em  julgado,  que  se  operou  em  21  de 
janeiro  de 2008 (fl.  177),  o  processo retornou à comarca  de origem, 
onde  permaneceu  aguardando  que  a  parte  credora  promovesse  a 
execução.

Contudo, a demandante/vencedora somente promoveu a 
execução em  03 de outubro de 2014 (fls.  190/194),  quando já havia 
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transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da Súmula 
nº 150 do STF, que estabelece:

Súmula nº 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo 
prazo de prescrição da ação.

Tratando-se o caso em análise de execução de sentença 
proferida  em ação de cobrança promovida  contra  a Fazenda Pública, 
confirma-se a prescrição quinquenal,  conforme determina o  art.  1º1 do 
Decreto nº 20.910/32.

Assim, correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, que 
reconheceu a prescrição da pretensão executiva no caso em análise, eis 
que  a  parte  credora  deixou  transcorrer  o  prazo  de  cinco  anos  sem 
promover a execução, cujo termo inicial consiste no trânsito em julgado 
da decisão que servirá de título executivo, com se extrai dos precedentes 
abaixo:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA 
PRESCRIÇÃO.  TRÂNSITO    EM    JULGADO    DA 
DECISÃO    PROFERIDA   NO   PROCESSO   DE 
CONHECIMENTO.  SÚMULA 150 DO STF. PROTESTO 
INTERRUPTIVO.  RECOMEÇO  DO  PRAZO   PELA 
METADE.  SÚMULA  383/STF.  JUROS  DE  MORA  E 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.   AUSÊNCIA  DE 
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  AGRAVOS 
REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1.  A  Ação Executiva 
contra  a  Fazenda  Pública  prescreve  no  prazo  de 
cinco   anos,   contados   a   partir  do  trânsito  em 
julgado  da  sentença  condenatória,  nos  termos  da 
Súmula  150/STF. (...)  4.  Agravos   Regimentais   da 
UNIÃO  e  de  FÁTIMA  REJANI  GEMELLI desprovidos. 
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  32.250/RS,  Rel.  Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016).

Ademais,  carecem  de  base  normativa  as  alegações 
recursais quanto à necessidade de intimação pessoal da parte credora 
para que promova a execução da sentença, considerando que o §5º do 
art. 475-J do CPC/73 (vigente à época), apenas indica que o Juiz mande 
arquivar provisoriamente os autos, caso a parte interessada não promova 
a  execução  no  prazo  de  seis  meses,  sem qualquer  determinação  de 
prévia intimação, muito menos quanto à necessidade de ciência pessoal.

Tal  raciocínio  amolda-se  ao  princípio  da  inércia  da 
jurisdição, amplamente aplicado à ordem processual civil em vigência à 

1 Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 
ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
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época da decisão impugnada, segundo o qual o impulso processual cabe 
à parte interessada, somente podendo agir o juiz quando provocado.

Para  melhor  elucidação,  vejamos  decisão  monocrática 
muito elucidativa sobre este questionamento:

Extrai-se dos autos que a ora recorrente ajuizou ação de 
repetição  de  indébito  tributário  cujo  pedido  foi  julgado 
procedente por sentença confirmada por acórdão, o qual 
transitou em julgado em 05/7/2005. Em 31/03/2011, a ora 
recorrente  requereu,  perante  a  primeira  instância,  a 
devolução do prazo para propor a execução da decisão 
judicial,  tendo  em  vista  que  não  teria  havido  sua 
intimação  a  respeito  do  despacho  proferido  por 
aquele  juízo  quando  do  retorno  dos  autos  com 
trânsito  em  julgado,  o  qual  determinou  seu 
arquivamento caso a parte vencedora permanecesse 
inerte.  O  pedido  foi  indeferido  e  tal  indeferimento 
confirmado pela Corte de origem em sede de agravo 
de instrumento (...). A execução principia pela iniciativa 
da parte. Ela parte é intimada da decisão derradeira. A 
ausência de recurso leva automaticamente ao trânsito em 
julgado  e  permite  o  requerimento  de  cumprimento  de 
sentença. Não existe nenhuma previsão legal no sentido 
de  que,  retornando  os  autos  de  instância  superior  ou 
mesmo pelo mero trânsito em julgado já no primeiro grau, 
a parte deva ser advertida. (…) Com razão o magistrado 
a  quo.  A  promoção  da  execução  de  título  judicial, 
além  de  ser  de  iniciativa  exclusiva  do  credor, 
prescinde da intimação deste acerca do trânsito em 
julgado  da  sentença  ou  do  retorno  dos  autos  à 
instância de origem após o julgamento de apelação 
interposta,  uma  vez  que  inexiste  no  ordenamento 
jurídico vigente dispositivo que imponha ao Juízo a 
obrigação de advertir ou intimar os litigantes. O art. 
475-J,  §  5º,  do  CPC determina  que,  após  decorrido  o 
prazo  para  que  o  credor  pleiteie  o  cumprimento  da 
sentença,  os  autos  sejam  arquivados 
administrativamente.  No  entanto,  silencia  quanto  à 
obrigação  de  intimar  a  parte,  motivo  por  que  não 
pode  ser  aduzida  mora  do  Poder  Judiciário. (…) 
Ademais, o fundamento autônomo de que o termo inicial 
do prazo prescricional para ajuizamento da execução de 
sentença  é  a  data  do  trânsito  em  julgado,  conforme 
jurisprudência  desta  Casa,  subsiste  diante  da 
argumentação  trazida  no  recurso  especial,  que  não  é 
suficiente para impugna-lo, de modo a atrair, também, a 
incidência  da  Súmula  283/STF.  Ante  o  exposto,  com 
fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento 
ao  recurso  especial.  Publique-se.  Intimem-se.  (STJ  - 
REsp:  1394879  SC  2013/0238055-8,  Relator:  Ministro 
BENEDITO  GONÇALVES,  Data  de  Publicação:  DJ 
23/06/2015).
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Observa-se, portanto,  que as razões recursais contrariam 
súmula  do  STF,  razão  pela  qual  autorizado  está  o  desprovimento 
monocrático do recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do 
CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, o que 
faço  monocraticamente, com  espeque  no  art.  932,  IV,  “a”,  do 
CPC/2015, considerando que as razões recursais contrariam súmula do 
Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a sentença em todos os seus 
termos.

P.I.

João Pessoa, 06 de junho de 2016. 

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                  RELATOR                  
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