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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGOU  SEGUIMENTO  A  APELO.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  INDUSTRIAL. 
PENHORA SOBRE IMÓVEL DE AVALISTA. PRELIMINAR. 
NULIDADE  DO  FEITO  POR  AUSÊNCIA  DE 
CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO  DO  AVALISTA.  REJEIÇÃO. 
OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO MESMO E 
DE  SEU  CÔNJUGE.  INEXISTÊNCIA  DE  CERCEAMENTO 
DE  DEFESA.  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  TERMO 
INICIAL.  VENCIMENTO  DO  TÍTULO.  INOCORRÊNCIA. 
DECISÃO  EM  HARMONIA  COM  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO STJ. ART. 557, CPC. DESPROVIMENTO.

- Nos termos da Jurisprudência dominante do Colendo STJ, 
inexiste  cerceamento de defesa no procedimento executório 
quando,  a  despeito  da  inocorrência  da  citação  do  avalista, 
houver  a  intimação  do  mesmo e  de  seu  cônjuge  acerca  da 
penhora de bem imóvel de sua propriedade, permitindo ao 
mesmo, pois, a oposição de embargos à execução, exatamente 
nos termos do que restou evidenciado na presente casuística.

-  Por  sua  vez,  consoante  entendimento  jurisprudencial 
pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca das execuções 
de  cédulas  de  crédito,  “O vencimento  do título  é  'o  marco 
inicial para a contagem da prescrição da ação cambial'”1.

-  Segundo  artigo  557,  caput,  do  CPC,  “O  relator  negará 
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 

1 AgRg no REsp 1318050/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, 19/06/2012, DJe 27/06/2012.



com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 123.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  por  Sebastião  Xavier 
Correia contra  decisão  monocrática  de  relatoria  deste  Gabinete,  a  qual  rejeitou a 
preliminar  de  nulidade  de  sentença  e,  no  mérito,  negou  seguimento  ao  apelo 
interposto pelo ora agravante, por entender pela inexistência de nulidade do feito por 
cerceamento de defesa, assim como, pela inocorrência da prescrição trienal.

Em suas razões recursais, sustenta o insurgente que a decisão 
ora agravada merece reforma, ao argumento, em síntese, da configuração, in casu, da 
nulidade do feito por falta de citação válida do avalista, bem assim, da ocorrência da 
prescrição trienal da pretensão executiva.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  de  instrumento  por  este 
Colendo colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o polo agravante pleiteia a 
reforma da decisão que  rejeitou a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, 
negou  seguimento  ao  apelo  interposto  pelo  ora  agravante,  por  entender  pela 
inexistência  de  nulidade  do  feito  por  cerceamento  de  defesa,  assim  como,  pela 
inocorrência da prescrição trienal consagrada na Lei Uniforme de Genebra.

À  luz  desse  entendimento,  faz-se  oportuno  e  pertinente 
proceder  à  transcrição  da  fundamentação  da  decisão  ora  agravada,  a  qual  bem 
fundamenta o provimento jurisdicional proferido e conduz à insubsistência a maioria 
das razões levantadas no agravo interno em desate, encontrando-se, inclusive, nas 



exatas  linhas  do  artigo  557,  CPC,  haja  vista  corroborarem  o  entendimento 
jurisprudencial dominante acerca do tema, in verbis:

“[...] compulsando-se os autos e analisando-se a casuística em 
disceptação, urge adiantar que o presente recurso não merece 
qualquer  seguimento,  porquanto  o  mesmo  se  afigura  em 
manifesto  confronto  com  a  Jurisprudência  dominante  do 
Colendo STJ, nos termos do artigo 557, caput, do CPC.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a  controvérsia  em 
deslinde transita em redor da discussão da necessidade, ou não, 
da  citação  do  avalista  em  ação  de  execução  que  envolva  a 
penhora de bem de sua propriedade, assim como, da análise da 
prescrição da pretensão cambial, conforme artigo 70, Decreto n. 
57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

À luz de tal entendimento, mister proceder ao exame das razões 
recursais,  momento  em  que  se  extrai,  primeiramente,  a 
preliminar de nulidade de sentença por ausência de citação do 
avalista e de sua esposa.

Sob referido prisma, destarte, afigura-se salutar o destaque de 
que  tal  arguição  recursal  não  merece  qualquer  sustento, 
sobretudo porque, a despeito de não ter ocorrido a citação do 
polo  recorrente,  verificou-se  inequivocamente,  in  casu, 
precisamente  à  fl.  78,  do  feito  principal,  a  intimação  do 
embargante e de sua esposa acerca da penhora do bem de sua 
propriedade, inclusive prevendo, expressamente, a abertura de 
prazo para oposição dos embargos cabíveis.

Em  outras  palavras,  pois,  importante  lembrar  que,  uma  vez 
procedida  a  intimação  de  tais  partes,  inexistira  na  casuística 
qualquer prejuízo que ocasionasse o cerceamento de defesa ou, 
ainda, a necessidade de acolhimento dos presentes embargos e 
de reconhecimento da nulidade dos atos processuais.

Corroborando tal  entendimento, o Colendo Superior Tribunal 
de Justiça vem se manifestando de igual forma, nos termos do 
que  faz  prova  a  sua  Jurisprudência  dominante,  consagrada 
através do seguinte julgado:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL  E  CIVIL. 
EXECUÇÃO.  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  GARANTIA 
HIPOTECÁRIA.  EMBARGOS  DA  INTERVENIENTE 
HIPOTECANTE, CÔNJUGE DO AVALISTA. NULIDADE DA 



EXECUÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO  E  POR 
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA  ENTREGA  DO 
NUMERÁRIO  MUTUADO  PELO  BANCO  EXEQUENTE. 
INTIMAÇÃO  DA  EMBARGANTE  NA  PENHORA  DO 
IMÓVEL  HIPOTECADO.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO. 
PROVA  DO  CUMPRIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  DO 
BANCO.  SÚMULAS  282,  283  E  356  DO  STF.  RECURSO 
DESPROVIDO. 1.  A jurisprudência do Tribunal  Superior  é 
no sentido de que "o proprietário do imóvel hipotecado em 
garantia do pagamento da dívida deve ser citado da execução, 
ainda que não seja o devedor" (REsp 286.172/SP, Rel. Ministro 
ARI  PARGENDLER,  Terceira  Turma,  DJ  de  23/4/2001). 
Precedentes. 2. A embargante, esposa do segundo executado 
(avalista),  que  figura  no  contrato  como  interveniente 
hipotecante,  embora não tenha sido citada para a execução, 
veio a ser intimada da penhora sobre a totalidade do imóvel 
dado  em  garantia,  ocasião  em  que  pôde  apresentar  e 
apresentou  embargos  do  devedor.  Na  oportunidade, 
impugnou  a  execução  como  um  todo,  deduzindo  matérias 
próprias de defesa do devedor (inclusive pedido de nulidade 
da execução), bem como matérias concernentes aos embargos 
de terceiro (defesa de sua meação). 3. Nesse contexto, não há 
falar  em cerceamento do direito de defesa ou existência  de 
algum prejuízo à interveniente hipotecante. 4. Por sua vez, o 
fundamento do v. aresto recorrido, de que o tema referente ao 
correto cumprimento da obrigação por parte do exequente já 
fora decidido quando do julgamento de anteriores embargos 
opostos pelos devedores principais, é suficiente para manter o 
decisório  quanto  ao  ponto  e  não  foi  atacado  neste  recurso 
especial, o que atrai a incidência, por analogia, do disposto na 
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Quanto ao mais, 
tem-se a ausência de prequestionamento dos artigos tidos por 
violados,  na  tentativa  da  recorrente  de  ressuscitar  tema 
referente  ao  não  cumprimento  da  obrigação  por  parte  do 
Banco  exequente,  de  repasse  do  numerário  mutuado  à 
executada-creditada.  6.  Recurso  especial  desprovido.  (REsp 
705.834/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4 TURMA, 20/03/2014).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito.

Por  sua  vez,  passo  a  analisar  a  prejudicial  de  mérito 
materializada  na  prescrição  trienal  da  cédula  de  crédito 
comercial supramencionada, consagrada no art. 70, ab initio, da 
Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966):



Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras 
prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Sob referido prisma, há de se ressaltar que o termo inicial para a 
contagem de tal prescrição trienal é a data de vencimento da 
referida  cédula  de  crédito,  nos  termos  do  que  esclarece  o 
próprio dispositivo supratranscrito.

Assim, trasladando-se tal entendimento à casuística dos autos, 
constata-se que o vencimento da letra de câmbio impugnada 
somente se deu no dia  15 de dezembro de 2004, consoante faz 
prova a cópia do documento respectivo, juntado às fls. 30/41, 
dos autos da via executiva em apenso.

Desse modo, importante consignar que o prazo prescricional de 
3 (três) anos somente começara a correr na data 15/12/2004, e 
não da data da pactuação do título, tomando-se em conta ser 
aquela a data do vencimento original dos títulos e obrigações 
discutidas. Em  razão  disso,  assevere-se  que,  ao  arrepio  do 
levantado pelo recorrente, não se operou a prescrição  in casu,  
dada a propositura da lide em 13/11/2007 e o esgotamento do 
prazo prescricional apenas em 15/12/2007.

Corroborando a tese de que a data do vencimento do título é o 
termo  inicial  da  prescrição  trienal,  urge  destacar  o 
entendimento  consagrado  na  Jurisprudência  do  Superior 
Tribunal de Justiça, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO 
RURAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO 
TÍTULO.  SÚMULA  N.  83/STJ.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. SÚMULA N.  83/STJ. 
1.  O  vencimento  antecipado  das  obrigações  contraídas  não 
altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional 
da ação cambial,  que se  conta  do vencimento  do título,  tal 
como inscrito na cártula. 2. A exceção de pré-executividade é 
inadmissível se a matéria necessita de dilação probatória. 3. 
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 
a  orientação  do  Tribunal  se  firmou  no  mesmo  sentido  da 
decisão recorrida."  (Súmula n.  83/STJ)  4.  Agravo regimental 
desprovido.  (AgRg no  Ag 1381775/PR,  Rel.  Ministro  JOÃO 



OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
25/06/2013, DJe 28/06/2013)(GRIFOS PRÓPRIOS).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CÉDULA 
DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. AÇÃO DE 
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  PRESCRIÇÃO.  TERMO 
INICIAL.  VIOLAÇÃO  DO DIREITO.  1.-  O  vencimento  do 
título é "o marco inicial para a contagem da prescrição da ação 
cambial"  (AgRg  no  REsp  628.723/RS,  Rel.  Min.  HÉLIO 
QUAGLIA BARBOSA, DJ 16.4.2007), e não da ação com base 
em direito pessoal. 2.- A ação cambial serve ao credor, ante a 
inadimplência do devedor, para execução forçada do débito, 
conforme prevê a legislação específica de regência, e não se 
confunde  com  a  presente  ação  de  repetição  do  indébito 
decorrente  de  planos  econômicos.  3.-  O recurso  não  trouxe 
nenhum  argumento  capaz  de  modificar  a  conclusão  do 
julgado, que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte 
e  a  qual  se  mantém  por  seus  próprios  fundamentos.  4.- 
Agravo Regimental  improvido.  (AgRg no REsp 1318050/RS, 
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)(GRIFOS PRÓPRIOS).

RECURSO  ESPECIAL.   CÉDULA  DE  CRÉDITO 
INDUSTRIAL.  VENCIMENTO  ANTECIPADO. 
PRESCRIÇÃO.  TERMO  INICIAL.  1.  O  termo  inicial  da 
prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do 
título,  continua  sendo a  data  do vencimento nele  indicado. 
Precedentes.  2.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO. 
(AgRg no REsp 815.756/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, 
DJe 10/12/2010)(GRIFOS PRÓPRIOS).

Em razão das considerações tecidas acima, pois, com fulcro no 
artigo  557,  caput,  do  CPC,  assim  como,  na  Jurisprudência 
dominante do Colendo STJ,  rejeito a preliminar de nulidade 
de sentença e, no mérito, afasto a prejudicial da prescrição, em 
razão  do  que,  nego  seguimento  ao  recurso  apelatório 
interposto,  mantendo o provimento jurisdicional determinado 
pelo Juízo a quo.”

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante do STJ. Em 
razão  dessas  considerações,  nego  provimento  ao  agravo  interno  manejado, 
mantendo incólumes todos os exatos termos da decisão recorrida. 



É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr.  Miguel de Britto  Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir  o Des.  João 
Alves  da  Silva),  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


