
 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0004748-67.2015.815.2003 — 4ª Vara Regional de Mangabeira
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Marcos Fred Batista Moreira
Advogado : Felipe Solano de Lima Melo (OAB/PB 16.277).
Apelado : Institutos Paraibanos de Educação - IPÊ

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO.  CITAÇÃO  EFETIVADA  APÓS  O
DECURSO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.  IMPUTAÇÃO  DE  DEMORA  À  MAQUINA
JUDICIÁRIA. PROVIDÊNCIAS A CARGO DO JUDICIÁRIO NÃO
TOMADAS DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. APLICABILIDADE
DA  SÚMULA  106,  DO  STJ.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO. 

-  Restando caracterizada a demora na citação por  culpa da máquina judiciária,
aplica-se à hipótese a Súmula nº 106, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba,  por unanimidade,  em negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em
todos os seus termos.

RELATÓRIO
 
Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Marcos  Fred  Batista

Moreira, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira, nos autos
dos  embargos  à  execução  opostos  pelo  ora  apelante  em  face  dos  Institutos  Paraibanos  de
Educação – IPÊ (apelado).

Na sentença atacada, a magistrada a quo julgou improcedentes os embargos,
entendendo pela ausência de configuração da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na
efetivação da citação se deu em virtude da morosidade do Judiciário e não por inércia do exequente.

Irresignado,  o  executado/apelante  pugna  pela  reforma  do  decisum e
consequente extinção da execução, argumentando, em suma, que a citação só ocorreu quase 10 anos



após o despacho citatório por inércia do exequente, exatamente ao contrário do que entendeu o
magistrado sentenciante.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 27.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção (fls. 34/35).

É o relatório. 

VOTO. 

Trata-se de recurso apelatório interposto por Marcos Fred Batista Moreira
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da  4ª Vara Regional de Mangabeira, nos autos dos
embargos à execução opostos pelo apelante em face dos Institutos Paraibanos de Educação – IPÊ
(apelado).

Na sentença atacada, a magistrada a quo julgou improcedentes os embargos,
entendendo pela ausência de configuração da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na
efetivação da citação se deu em virtude da morosidade do Judiciário e não por inércia do exequente.

O  embargante,  insatisfeito  com  o  teor  a  sentença,  interpôs  recurso
apelatório, pugnando pela reforma do decisum e consequente extinção da execução, argumentando,
em  suma,  que  a  citação  só  ocorreu  quase  10  anos  após  o  despacho  citatório  por  inércia  do
exequente, exatamente ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante. 

A sentença deve ser mantida.

Cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento ou não da prescrição da
ação ajuizada pela apelada, vez que transcorreram mais de cinco anos entre o despacho citatório e a
efetiva citação.

Compulsando  os  autos  verifica-se  que  a  presente  Ação  de  Execução  de
Título Extrajudicial, fundada em dois cheques emitidos pelo executado, nos valores de R$ 487,92
(quatrocentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  noventa  e  dois  centavos),  referente  ao  pagamento  de
mensalidades de sua filha, junto á instituição de ensino. 

Dita ação foi ajuizada em 31/10/2005 (fl. 02 autos apensos) e o despacho
citatório foi de 30/11/2005 (fl. 10v.), todavia, ante a ausência de pagamento das diligências para
expedição da carta precatória, houve intimação da embargada/exequente para o custeio das despesas
apenas em 31/01/2007.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que,  em  11/04/2009,  o  juízo
determinou  que  a  escrivania  certificasse  o  cumprimento  da  carta  precatória  (fl.  45),
permanecendo os autos parados sem qualquer certidão, até que, em 16/04/2012, portanto 03
nos depois, somente após inspeção judicial, foi dado prazo de 48 horas para cumprimento do
despacho, sob pena de responsabilidade. 

Em 29/11/2012, o juízo a quo determinou a renovação da expedição da carta
precatória, que havia sido devolvida sem cumprimento (fls. 47/48).



Ato  contínuo,  12/12/2012,  foi  certificado  nos  autos  que  não  foram
recolhidas todas as diligências necessárias, restando ainda as de penhora, avaliação e remoção. 

Ocorre que apenas em 20/03/203, o juízo a quo determinou a intimação da
parte exequente para recolhimento das despesas indicadas à fl. 10.

Todavia,  tal  intimação  só  se  efetivou  em  21/08/2013  (fl.  51),  com
cumprimento do despacho em setembro/2013 (fls. 52/53).

Expedida  carta  precatória  em 01/11/2013,  a  qual  não  foi  mais  uma vez
cumprida, em virtude da mudança de endereço do executado/apelante.

Assim,  em  virtude  das  certidões  de  fls.  63  e  65  que  davam  conta  da
impossibilidade  de  efetivar  a  citação  do  executado,  o  magistrado  determinou  a  intimação  do
exequente/apelado. Referido despacho é datado de 28/01/2014 (fl. 66), todavia, a intimação só se
deu em 12 de novembro daquele ano, quase 01 ano após a determinação judicial.

Na sequência, o exequente requereu expedição de ofício à Receita Federal
(fls.  68/72),  contudo,  somente  em fevereiro  de  2015,  foram requisitadas  tais  informações  e  se
obteve o endereço do devedor (fl. 67).

Recolhidas  as  diligências  para citação,  em abril  de  2015 (fls.  79/80),
finalmente, em 25/06/2015, o executado foi citado.

Transcorrido  prazo  sem  que  o  executado  pagasse  o  valor  devido,  foi
determinada a penhora de bens (fls. 84), a qual se deu via BACENJUD (fls. 97/99).

Irresignado,  o  executado,  ora  apelante  opôs  os  presentes  embargos  à
execução, aduzindo a prescrição.

Ora, pelo que se observa do caderno processual, vê-se que agiu com acerto o
juízo de primeiro grau ao afastar a prescrição intercorrente, uma vez que o decurso de mais de cinco
anos entre o despacho citatório e a efetiva citação não se deu por desídia do apelado/exequente, mas
pelo atraso e morosidade do Judiciário.

Vejamos o que dispõe o art. 240 do CPC/2015:

Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código
Civil ).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da
ação.
§  2o Incumbe  ao  autor  adotar,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  as  providências
necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §
1o.
§ 3o A parte  não será prejudicada pela demora imputável  exclusivamente ao
serviço judiciário.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais
prazos extintivos previstos em lei.



Na hipótese dos autos, verifica-se morosidade do judiciário na efetivação do
ato  citatório,  pois,  embora  tenha  havido  mudança  de  endereço  do  executado  ou  demora  no
recolhimento de diligências, o processo permaneceu aguardando em cartório, por exemplo, por 03
anos para que fosse certificado ou não o cumprimento da precatória (fls. 46/48), bem como ficou
parado  por  01  ano  para  que  houvesse  a  intimação  do exequente  para  informar  o  endereço  do
executado (fls. 66/67).

Portanto, não há que se falar em prescrição, devendo prosseguir a execução,
vez que o apelado não deu causa à demora no impulso do feito. 

Nesse sentido, veja-se a Súmula 106 do STJ:

Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  TESE  NÃO  VENTILADA  NA
INICIAL.  RECURSO  DE  QUE  SE  CONHECE  APENAS  PARCIALMENTE.
EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  EMBARGOS  Á  EXECUÇÃO.
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO.  CITAÇÃO.  EFEITO  INTERRUPTIVO  DA
PRESCRIÇÃO. RETROTRAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
PREJUDICIAL  REJEITADA.  APELO  IMPROVIDO.  SENTENÇA  MANTIDA. 
- Com exceção das hipóteses de fato superveniente (art. 493 do CPC de 2015) ou
de  motivo  de  força  maior  (art.  1.014,  CPC),  somente  constituirão  objeto  de
apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, vedada
a inovação em sede recursal, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do CPC de 2015. 
- O efeito interruptivo da prescrição, decorrente da citação válida, retrotrai à data
da propositura da ação. Desde que haja de forma diligente, a parte não pode ser
prejudicada pela demora da citação em razão da morosidade do Poder Judiciário
(Súmula  106,  STJ).   (TJMG -  Apelação  Cível   1.0400.14.003809-4/001,
Relator(a):  Des.(a) José Marcos Vieira ,  16ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento em
28/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018).

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desª. Maria das Graças
Morais Guedes e o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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Apelação Cível nº 0004748-67.2015.815.2003 — 4ª Vara Regional de Mangabeira

RELATÓRIO
 
Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Marcos  Fred  Batista

Moreira, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira, nos autos
dos  embargos  à  execução  opostos  pelo  ora  apelante  em  face  dos  Institutos  Paraibanos  de
Educação – IPÊ (apelado).

Na sentença atacada, a magistrada a quo julgou improcedentes os embargos,
entendendo pela ausência de configuração da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na
efetivação da citação se deu em virtude da morosidade do Judiciário e não por inércia do exequente.

Irresignado,  o  executado/apelante  pugna  pela  reforma  do  decisum e
consequente extinção da execução, argumentando, em suma, que a citação só ocorreu quase 10 anos
após o despacho citatório por inércia do exequente, exatamente ao contrário do que entendeu o
magistrado sentenciante.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 27.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção (fls. 34/35).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


