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RELATOR O SENHOR MINISTRO BUENO DE SOUZA 
RECTES ESMéRIA fERREIRA PELEGRIN E OUTROS 
RECDOS JOSé LUZ DE OLIVEIRA E OUTROS 
ADVOGADOS, DRS. MARCO ANTONIO GONCALVES TORRES E OUTROS, ARISTOTELES 

OUTRA ARAUJO ATHENIENSE E OUTROS 

f M F N T A 

PROCESSUAL CIVIL. ACAO RESCISORIA. PRAZO DECADENCIAL. 
EfETIVACAO 00 ATO CITATORIO. 

,. Impor ao litigante o Ônus de ajuizar a demanda com 
antecedência suficiente para que a citação se aperfeiçoe 
antes de findo o prazo de decadência, além de manifesta 
Ilegalidade, é, ademaiS, sumamente aventuroso, certo que 
nunca se podem prever os Obstáculos à cltaçlo. 
2. Por outro lado, exigir do autor da reSCisória 
Intentada na véspera da consumaçlo do prazo (no regUlar 
exercfclo do direito), que logo requeira a dilação do 
prazo para Citação (CÕd. de Proc. CIVi I, art. 219, 11 2Q, 
3º e 4º) r.nnstltul requinte de formalismo, detinecessárlo 
e Incompatfvel com o principio da Instrumentalidade do 
processo, que a garantia de acesso à Jurisdição tanto 
encarece e recomenda. 
3. Recurso especial conhecido e provido, sem discrepância 
de votos. 

ACORDA0 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taqulgráflcas a Seguir, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Votaram com o 
Relator os Senhores Ministros ATHOS CARNEIRO, fONTES DE ALENCAR, 
SALVIO DE FIGUEIREDO E BARROS MONTEIRO 
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Brasíl la, 27 de outubro (data do julgamento) 

CARNEIRO, Presi 

Ministro BUENO DE SOUZA, Relator 

SUPERIOR TRIRUNAL DE JUSTIÇA 
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REC!!RSO ESpECIAl NO 2 72' - MG (90 0003313-6) 

R F A T n R o 

o SENHOR MINISTRO BUENO OE SOUZA, Adoto como 

relatório trechos do minucioso parecer do I lustre Subprocurador

Geral da República, or. JOSÉ RIBAMAR DE CASTRO VIANA (fls. 

738/740), yerbls: 

"Recurso extraordinário, acompanhado de 
argulção de relevância da questão relativa a 
dissídiO jurisprudencial, Interposto, em 28 de 
agosto de 1987, por Esmérla Ferrei ra pelegrln e 
outros com amparo nos arts. "9, Item I I I, 
letras ~ e~, da Constituição Federal de 1969 e 
325 a 329 do RISTF, sobre o fundamento de que o 
acórdao recorrido, prolatado em embargos 
infringentes em ação rescisória: 

a) contrariara o princfpio constitucional 
do dev I do processo I ege I e 
b) discrepara da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal e de outros Tribunais. 

Admitiu-se o extraordinário e determinou-se a 
sub i da da argü i ção de re I evânc I a nos própr I os 
autos do extraordinário, Independentemente de 
traslado. 
Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal 
entendeu o ExmQ Sr. Ministro Relator que o 
recurso extraordinário haveria de desdObrar-se 
em recurso extraordinário (quanto à matéria 
constitucional) e recurso especial (quanto à 
matéria legal, concernente ao dissídio 
jurisprudencial) e determinou a remessa dos 
autos ao Tribunal de Alçada do Estado de Minas 
Gerais para que, intimadO, o recorrente 
promovesse o desdobramento (fls. 705). 
Efetuado o desdobramento pelo recorrente (fls. 
708 a 722) e admitido o recurso espeCial (fls. 
727 a 728), foram os autos remetidos ao 
Superior Tri bunal de Jusiça. 
Os ora recorrentes ajuizaram, em 4 de março de 
'980, ação rescisória visando a desconstfP"tUi o 
acórdão que julgou procedente a aç 

I 
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reivindicatória contra eles proposta por José 
Luz de Oliveira e outros. (fls. 2). 
O Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 
por maioria de votos, pronunciou a decadência e 
julgou extinto o processo sobre o fundamento de 
que, embora ajuiZada a ação rescisória em 4 de 
março de 1980, dois (2) dias antes da 
consumação da decadênCia, a petição iniciai foi 
conclusa ao Presidente em 10 de março de 1980, 
os autos conclusos ao Relator em 17 de março de 
1980 e a primeira citação, a do litisconsorte 
José Ollvar do Sul, deu-se quando Já consumada 
a decadência, haja vista que não requereram os 
autores a prorrogação do prazo Citatório, 
conforme determinam os II 29 e 3Q do art. 219 e 
220 do CÓdigo de Processo Civl I. 
Interpostos embargos Infringentes, foram 
rejeitados pelos mesmos fundamentos do acórdão 
embargado, contra o voto do Desembargador 
CLAUDIO GOSTA, que os recebia. (fls. 629 a 
639) . 
Interpostos embargos de declaração, foram 
recebidos para esclarecer que os arts. 219, I 
3Q, e 220 e o acórdão que neles se fundou não 
contrariam o principio constitucional do devido 
processo legal. (fls. 648 a 853), 
Em suma, tem-se que o acórdão recorrido, 
prolatado nos embargos infringentes, entendeu 
que se consumara a decadência porque, embora 
ajuiZada a rescisória antes do decursO do prazo 
de dois (2) anos, a citação dos réus somente se 
efetivou após o transcurso desse praZo, sem que 
tenham requerido 05 autores a prorrogação do 
prazo de Citação, nas termos dos SI 2Q e 3Q ao 
art. 219 da Código de Processo Givi I. 
Dos acórdãos trazidos à colação, merece 
destaque; 
a) a do supremo Tribunal Federal que entende 
que: 

- "AjuiZada a ação rescisória no prazo 
fixado para o seu exercfcio, o 
retardamento havido nas citações dos réus, 
se não imputável à falta de dll igência das 
autores, desautoriza o acolhimento do 
argüição de decadência. Recurso 
Extraordinário conhecido e provido n (Cf. 
fls. 663 e RTJ 91/11/74). 

b) e o do Tribunal de Justiça de São Paula que 
entendeu que; 

- "No caso de ser a Citação ultimada após 
o decurso do biênio decadencial, desde que 
a este retardamento não tenha dado causa O' 
autor da açAo rescisória, conSidera-se, e",--
princípiO, prevenida a dacadêncla ~ 
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propositura da referida ação se deu em 
momento oportuno. n <Cf. fls. 667 e RT 
610/105)." 
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RECIIRSO ESPECIAl NO 2 721 - MG (900003313-6) 

V o T o 

o SENHOR MINISTRO BUENO DE SOUZA (RELATOR): Senhor 

Presidente, ao admitir a Instauração da instância extraordinária, 

suscitada a propÓSito de alegada ofensa ao princiPIO 

constitucional do devido processo legal por não terem sldo 

Intimados do despacho ordenando a Citação dos réus da ação 

rescisória, a r. decisão do I lustre Desembargador José Lovola, 

Vice-Presidente do Tribunal "a qUO", já acentuara a notoriedade 

do dlssldlo Jurisprudencial concernente à Interpretação que se 

vem conferindo aos arts. 219 e 220 do CÓd. de Proc. Clvl J, ao 

resumir (fls. 682): 

2. 

extraordinário, 

"Cinge-se a espéCie, pois, à 
uniformidade na Interpretação 
dlspotivos legais, à luz do 
constitucional Invocado, o que 
acurado e superior exame". 

• pet I ção de InterpOSição do 

busca de 
daqueles 
preceito 

recomenda 

recurso 

anterior à promulgação da ConstitUiÇão de 

05.10.88, para documentar o amplo dlssfdlO Jurisprudencial (art. 

1 1 9, I I I , "d") fizera apropriada alusão, primeiramente, ao v. 

acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal, de que foi 

Relator o eminente Ministro XAVIER DE ALBUQUEROUE (ATJ 91/1.174), 

em cuja ementa consta o seguinte: 

"AjuiZada a ação rescisória no prazo fixado 
para o seu exercício, o retardamento havido nas 
citaçOes dos réus, se não imptável à falta de 
diligência dos autores, desautoriza o 
acolhimento da argÜição de decadência. Recurso 
Extraordinário conhecido e prOVidO". 

Para evidenciar a divergência, 

trecho do mencionado aresto: 

transcreveu-se ~e 

",-/ 
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o rigor com que se houve, na Interpretação 
dos Invocados preceitos da lei processual, o 
Tribunal na quo n

, discrepa, na verdade, do 
entend j mento usua I dos tr I buna I 5 bras I I e I ros e 
do próprio Supremo Tribunal Federal. é Isso 
bem sabidO, e o demonstraram os recorrentes, 
como reconheceu o I lustre Presidente daquela 
Corte. 
conheço, POis, do recurso e passo a Julgar a 
causa, nos Imites em que é, por hora, 
submetida à nossa apreCiação. 
Não podem prevalecer critérios rígidOS a 
prOPÓSito dO tema, devendo cada caso ser 
examinado em suas notas peculiares. O que 
prevalece, em nossa JurisprUdência, a respeito 
da ação rescisória, é a orientação de que, se o 
autor a propõe em momento oportuno, previne, em 
prlncfpio, a decadência, desde que o 
retardamento da cItação do réu não resulte de 
ação ou omissão que se lhe deva imputar". 

3. A par de outros precedentes do Supremo Tribunal 

(Segunda Turma, RTJ 105/830; 102/445 e 100/320), bem como de 
jUlgados maIs antIgos (RTJ 78/631, 76/269, 63/709, 62/636), 

menCionam ainda os recorrentes, entre outros, o jUlgado do 

Tribunal de Justiça de sao Paulo, versante com decadêncIa do 

di retto àe propor ação reSCisória, publicado na RT 610/105, cuja 

ementa, reproduzida a fls. 667, contém o suficiente para a 

configuração da sim! I Ituàe das espéCies. 

4. Fo I , portanto, acertadamente admitido, por 

dIscrepânCia de julgados, o presente recurso especial fundado no 

art. 105, I I I , 

extraordinário IniCIalmente 

em que se converteu o recurso 

Interposto (fls. 708), uma vez que, 

não obstante a falta de demonstração de contrarieàaàe à leI, o 

I lustre Vice-PresIdente JOaquIm Alves, 

Minas GeraiS, anotou (flS. 727): 

do Tribunal de Alçada de 

" ... por se tratar 
aconselhavel seja 
apurado". 

de matéria controvertida, 
submetIda a exame maIS 

'>
V 
c 
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5. A divergência assim resumida não se observa, 
contudo, nas decisões desta Corte. 

De fato: 

a) no RMS ~2-MG, de que foi Relator, nesta Ouarta 
Turma, o eminente Presidente ATHOS CARNEIRO, n05S0 pensamento, 
unânime, foi resumido nesta ementa (OJU 11.12.89): 

"MANDADO DE SEGURANCA. RECURSO OROINARIO. 
CITACnO DE LITISCONSORTE PASSIVO. 

"Promover" a citação, como consta do art. 47, 
parágrafo único, do CPC, Significa requerê-Ia e 
arcar com 85 despesas de dll igência; não 
significa "efetivá-Ia", POiS no direito 
processual brasileiro a citação é feita pelo 
sistema da mediação, 

Reforma do acórdão que extinguiu o processo 
sem exame de mérito, para que o maOdaW!15 
prossiga normalmente. 

Recurso ordinário com base no art. 105, I I, 
"b", da Constituição Federal, conhecido e 
provido. " 

Do d. voto condutor, colho este tópico: 

"Promover a Citação, tal como consta do 
par~grafo único do artigo 47 do CPC, realmente 
significa reguerê-.l..a. e arcar com as eventuais 
despesas necess~rlas à sua efetivação; mas não 
Significa efetlvá-.l...a., POiS não cabe à parte, no 
sistema processual brasllel ro, realizar a J...ll 
~ vacarja, mas sim ao meirinho. É o chamado 
sistema da mediação, também preferidO na 
Alemanha e Austrla. A respeito, e por todos, 
trago o magistério de Cândido Dinamarco, LU 
"LitisconsórcIo", Al, 2ª ed., nQ 34, com 
remi ssões de doutr I na e J u I gados; e de 
Sanseverino e Komatsu, l.n nA Citação no Direito 
Processual CIVil", AT, 1977, p~gs. 55 e 55., 
com ampla notrcla de di relto comparado. 
Além disso, é de ressaltar que na própria data 
em que o eminente relator declarava não 
comprovada a Citação do litisconsorte (fls. 
56), O mesmo litisconsorte Ingressava nos 
autos, apresentando a defesa de fls. 57/59. 
Bem argumenta o i lustre órgão dO MinistériO 
PÚbl ico que, "de fato, no sistema 
brasileiro a Iniciativa do processo 

proceSS'i~1 

é da pa n:,\: 
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mas o seu Impulso é oficiai (CPC, art. 262). 
Assim, promover a citação significa requerê-Ia 
e não se omitir no cumprimento de qualquer 
exigência legal ou judicialmente eXlgfvel, no 
sentido de que o ato se concretiza. (flS. 45)," 

Faz-se, aliás, 

Súmula 78 do TFR, verb!s; 

no precedente, expressa menção da 

"Proposta a 
exercfclo, a 
Inerentes ao 
justifica o 
prescrIção." 

ação no prazo fixado para o seu 
demora na citação, por motivos 

macanlsmo da Justiça, não 
acolhimento da argüição de 

b) no REsp. 2.686-SP, de que fOI Relator, nesta 
Quarta Turma, ainda uma vez, o preclaro Ministro ATHOS CARNEIRO, 

a ementa da decisão unânime reitera (DJU 17.10.90): 

"ACAO RENOVATORIA 
DECADENCIAL. 

DE PRAZO 

Basta ao locatário ajuizar a demanda em tempo 
hábil, protocolando a petição 
irrelevante é que o despacho ou a 

i n i c i a I , 
Citação 

ocorram já decorrido o semestre, dês que para o 
atraso não tenha concorrido, por desídia, o 
demandante. 
Recurso espeCIal não conhecido." 

Neste JUlgado recorda-se o aresto do Supremo Tribunal 

n05 ERE 62.439-SP, em que o PlenáriO, sendo Relator o Ministro 
THOMPSON FLORES (RTJ 55/682), frisou: 

"Convencido estou, com a devida vênia dos que 
pensam em contrário, que não exigiu a lei (Oec. 
24.150/34, art. 4Q) que antes do semestre se 
real ize a citação para a renovatória, ou o 
despacho que a determine. 
Com efeito. São termos do artigo citado: "O 
di re I to à renovação do contrato de locação, nas 
cond I ções e modos estabe I ec i dos nesta I e I, deve 
ser exerclao pelo locatáriO, no interregno de 
um ano, no máXimo, até seis meses, no 
mínimo ..... 
verifica-se, pois, que exigiu 
comentário que o interessado 
di re I to no prazo em questão. 

o diploma em 
exercesse~ 
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E, a meu ver, bastante se tornara que na forma 
processual adequada, Ingressasse no jufzo 
competente, com o pedido de renovação. Se 
assim o fizer, exerceu o direito formativo, a 
que se refere a lei I suscetível de merecer a 
devida apreCiação. (STf-ERE 62.439/SP, TP., 
JUlgado em 24.09.80 - RTJ 55/682)." 

Acentuou, em continuação, o jUlg8dO desta Ouarta 

Turma: 
"AqUI, cabe ressaltar que, se Imputável ao 
autor da renovatória a não efetivação da 
citação, por desídia, tem-se entendido como 
ocorrente a decadência. Mas nao é o caso dos 
autos. Embora diga a recorrente que o locatário 
não diligenCIou na efetivação da citação no 
prazo, não se encontra em nenhum momento nos 
autos, elementos comprovadores de que dito 
argumento tenha Sido enfrentado na Justiça na 
QUo", tratando-se, portanto, de matéria de 
prova Insuscetfvel de reapreclação na Instância 
especial e, Inclusive, carecedora de pré
questionamento. Assim, não se presta à 
caracterização de divergência o aresto do ego 
STF trazido à COlação, posto Que ali CUidou-se 
exatamente do caso onde se entendeu efetivada a 
decsdênc I a por I nat I v I dade do locador Quanto à 
reallzaçao da citacao. 

6. Se é certo que, no Julgamento do AEsp. 5.60S-RJ, 

de que foi Relator o eminente Ministro CLAUDIO SANTOS (DJU 

23.09.91) se decidiu, à unanimidade, p e I a ocorrência de 

decadênCIa em vi rtude de demora da Citação, aspectos pecul lares 

ao caso foram bem ressaltados no d. voto condutor do acórdão. 

Eis a ementa: 

"AçAO RESCISORIA. DECADENCIA. RECURSO 
ESPECIAL NAO CONHECIDO. 
Feita a Citação quatro meses após o despacho a 
ordená-Ia e fora do biênio caduclal, sem que 
tomadas as prOVidênCias ao encargo do autor 
previstas nos §§ 2Q e 3Q do art. 219 do CPC, 
consuma-se a decadência. 
Dissldlo não comprovado. 
Recurso não conhecido." 

Trecho do v. acórdão recorrido, aliás. SUbl~-
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"in~, determinada a citação em 16.10.80, os 
primeiros réus foram citados no mês de Janeiro 
de 1981, sem que o autor cuIdasse de requerer 
nesse longo Interregno de ~ meses, a 
prorrogação do prazo para efetivação da cltaÇao 
sob pena de operar-se a nAo Interrupção da 
prescrição." 

Repudiou-se, assim, a configuração do dlssfdlo e 

deixou-se de conhecer do recurso especial. 

7. O entendimento da egrégia Terceira Turma está, 

aliás, bem exempl 

para o acórdão 

Iflcado na 

o Insigne 

decisão do 

Ministro 

REsp. 3.02S-SP, Relator 

WAlOEMAR ZVEITER (OJU 

01.07.91), com esta ementa: 

o d. 

"PROCESSUAL CIVIL. RESCISORIA. DECADENCIA. 
I - JurisprUdênCia predominante da Corte e do 
Pretória Excelso assentou entendimento no 
sentido de que não ocorre a decadência da 
Rescisória quando a demora na citação deveu-se 
a obstáculo atinente ao aparelho jUdiCiáriO. 
I I - Recurso conhecido e ImprovidO." 

voto condutor do acórdão se reporta aos 

precedentes desta Quarta Turma (RMS 42-MG, há pouco referido) e 

do Supremo (AT 496/217, 620/244). 

8. E a Segunda Seção desta corte, nos Embargos 

Infringentes na AR 179-SP, por unanimidade, decidiu, em 14.08.81 

(OJU 16.09.91). sendo Relator o preclaro Ministro NILSON NAVES, 

como está na ementa: 

"Ação rescisória. DecadênCia. Intentada a 
ação no prazo de lei, a demora na Citação, 
quando por motivo atrlbulvel ao funcionamento 
da justiça, nao justifica o acolhimento da 
argÜição de decadênCia. Em casos dessa ordem, 
a demora não pode ser imputada ao autor. 
Embargos rejeitados." 

Nessa oportunidade, o I lustre Ministro DIAS TRINDADE 

reconsiderou seu entendimento da questão, razão pe I a qual) 
( ~ ~ 

IV 
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matéria há de ser tida por pacificada, no âmbito da Segunda Seção 

deste Tr I buna I. 

9. Configurada, portanto, como demonstrado nos 

autos, a divergência, ante a orientação que preside o JUlgado 

recorridO, Impõe-se conhecer do presente recurso, no ponto em que 

se fundamenta na letra "c" da norma constitucional autorlzatlva. 

Dele conhecendo, logo assinalo que o v. acórdaO 
recorrido não aponta concreta configuração de aeafala dos 

recorrentes, no tocante à diligênCia, quanto lhes pudesse 

Incumbir a citação dos réus da rescisória (agora, recorridas), A 

questão foi enfrentada e resolvida sob o predomfnlO da 
prece I tuação I ega I, sem espec{flca referência a Inércia dos 

autores da demanda, concretamente configurada. 

é o que prepondera no d. voto do j lustre Relator dos 

embargos Infringentes, do qual extraio este trecho (fi. 633/5): 

nVerifica-se dos autos que a açao rescisória 
foi protocolada em 04/março/80, dois dias antes 
de operar-se a decadênCia, contado esse prazo 
do trânsito em JUlgado do acórdão rescindendO, 
que ocorreu em 06/março/7a. 
É intuitivo que a partir do seu ajUiZamento era 
Impossível a efetivação da Citação dos réus por 
carta de ordem às diversas comarcas de seus 
domlcfl ias no reduzldfsslmo prazo de dois dias. 
Por conseguinte, Incumbia aos autores, ora 
embargantes, com vistas a ImpeCllr a consumaçao 
da decadênc I a, va I eram-se de facu I dade que lhes 
proporcionavam as regras estatufdas nos 55 2Q e 
3Q do artigo 219 do Código de Processo Clvi I. 
Nao estava fora da esfera normal da previsão a 
impossibilidade material das citações dentre 
daquele apertadíssimo prazo. 
Como declarei em meu sucinto voto (fi. 557), 
cumpria aos autores promover em tempo hábil a 
Citação dos réus, dada a prevlslol i Ildade da 
demora na sua efetivação. A lei não estabelece 
nenhuma presunção de oostáculo Judicial em 
favor do autor. Ainda que a ação seja aforada 
na véspera do prazo decadencial, não há 
qualquer presunção de que a citaÇaO não possa 
se efetivar antes de consumar-se 
O que há de ooservar-se, no Plano 

a d e c a d ê n...c....i-a-.. 
concreto, é a\ 

/~ 
, / 

,~' 
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prevlSlbl! Idade da Impratlcabllldade da 
efetivação da citação. E é em razão dessa 
prevlsibllldade que a lei (artigo 219 do CPC) 
atribui ao autor a Incumbência de promover a 
citação dO réu no prazo decadendlal <I 29) e, 
não sendo isto P05S f \le I, co loca à sua 
disposição, por acréscimo, o pedido de 
prorrogação dO prazo até por noventa dias (5 
39), 
Como se vê, a lei tudo faz para que o autor não 
decaia do seu direito. Coloca ao seu alcance os 
Instrumentos necessários e aguarda que ele os 
maneje adequadamente. 
ora, na espécie, de nada cuidaram os autores. 
AjUiZaram a ação na antevéspera da expiração do 
prazo decadenCial, deixando-a, tOdavia, ao 
embate Inexorável do tempo. 
Não há negar que também o prazo decadencial se 
sujeita ao regime processual (CPC 220) do 
artigo 219. Gonsequentemente, só a efetivação 
da Citação dentro da elasticidade dos prazos 
preVistos nos 55 2Q e 3Q do artigo 219 é capaz 
de operar o efeito Jurídico concernente ao 
Impedimento da consumação da decadência. 
Uma coisa é o exercfclo do direito de ação, que 
se dinamiza com sua propOSitura mediante 
despacho do juiZ ou simples distribuição onde 
houver mais de uma vara. Outra coisa são os 
efeitos da citação válida do réu, capazes de 
operar, dentre outros, a impossibilidalle da 
consumação do prazo decadencial (CPC 220), 
sendo re levante, so b esse aspecto, a at I v I aade 
da autor. 
A decadência só não se consuma se o 
retardamento aa Citação decorrer de Vicis
situdes ou emperramento do aparelho JUdiCiáriO. 
Todavia, no caso em apreço, imputável aos 
autores a omissão culposa em não requerem a 
prorrogação do prazo para a efetivação da 
citação. 
Isto posto, não me pejando em manter coerência 
com meu anterior e modesto entendimento, peço 
vênia aos respeitáveis e eruditos votos 
minoritários, para deles divergindo, 
pOSiCionar-me de conformlaade com os votos 
vencedores. M 

bem de ver, no entanto, que, ao propor a 

rescisória antes de transcorrido o prazo decadencial ( pouco 

Importando, como é ÓbviO, que o tenham feito apenas dois ~~~ 

V 
c 



REsp. 2.721 - MG - 9 -

antes de seu decurso), 05 recorrentes exerceram regularmente seu 

di rei to. 

Impor ao lItigante o õnus de ajUiZar a demanda 

(rescisória, mandado de segurança, renovatória de locação etc.) 
com antecedência suficiente para que a citação se aperfeiçoe 

antes de findo o prazo da decadênCia, além de manifesta 

Ilegalidade, é, ademais, sumamente aventuroso, certo que nunca se 

podem prever 05 obstáculos à Citação. 

Por outro lado, exigir do autor da rescisória 

Intentada na véspera da consumação do prazo (no regular exercfclo 

do direito) que logo requeira a dilação do prazo para cltaçlio 

(Cód. de Prac. Civil, art. 219, S5 2Q, 3Q e 4Q) constitUI 

requinte de formalismo, desnecessário e incompatível com o 

prlncfplo da I nstrumenta I I dade do processo, que a garant I a de 

acesso à Jurlsdiçao tanto encarece e recomenda. 

o verdadeiro propósito da preceltuação contida no 

disputado art. 1 1 9 do GÕd. de Proc. CiVil f o i , a I i ás, 

magistralmente compendiadO na insuperável I ição de BUZAID, ao 

relatar, no Plenário dO Supremo Tribunal, em 26.0"l.84, a AR 1105-

8-AS. O aresto unânime estampado na AT 589/226 traz esta ementa: 

00 d. 

"AGaO RESCISdRIA - Propositura dentro do biênio 
- Citação do réu, todavia quando já Ultrapas
sado - Prazo de decadência - Preclusão caracte
rizada - Extinção do processo - Apl icação do 
art. 219, SS 2º e 3Q, do CPC." 

voto da lavra do egrégiO mestre vale trans-

crever estes dizeres: 

"I. Acolho a preliminar de decadênCia do 
direito. Na verdade, o v. acórdão rescindendo 
foi publicado no DJU de 4.5.79, tendo 
transitado em jUlgado (fls.). A ação fOi 
ajuizada tempestivamente, Isto é, dentro do 
prazo de dois anos, sendo recolhida as cust_as 
judiciais a 20.10.80 (fls.). Subindo os aut~ 

J-/. 
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conClusão do Relator, eminente Mln. CUNHA 
PEIXOTO, determinou S. Exa. que o autor 
Juntasse aos autos, dentro do prazo de 10 dias, 
cóPia autêntica do acórdão rescindendo e 
certidão de trânsito em julgada (fIS.l, Este r. 
despaChO I datado de 17.12.80, to I publ I cado no 
órgão oficiai no dia 2.1.81 (flS.>. Oferecidos 
os mencionados documentos, a 26.2.81 é assinada 
a carta de ordem (flS.), que só deu entrada no 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no dia 
28.7.81 (flS.). A ré é citada a 14.8.81 (flS.) 
A esse tempo Já havia transcorrido o prazo de 
decadência previsto no art. 495 do CPC. 
2. Sob o regime do CÓdigo Clvl I. a prescrição 
se Interrompia pela citação pessoal feita a 
devedor, ainda que ordenada por Juiz 
Incompetente (art. 172, I). Até o advento do 
CÓdigo de Processo Givi I de 1939, constituía 
verdadeiro tormento para os adVOgados obter a 
interrupção da prescrição pela citação pessoal 
do réu, quando a ação era ajuiZada nos 
derradeiros dias do prazo de decadênCia ou de 
prescrição. Para obviar a esses Inconvenientes, 
o Código de Processo Civi I de 1939 introduziu 
Importante Inovação que consistiu em se reputar 
interroplda a prescrição na data do despacho 
que ordenar a Citação, mas Impôs à parte que a 
efetivasse no prazo de 10 dias, sob pena de 
ficar inválida a interrupção da prescrição 
(art. 166, SS 2Q e 3Q). O CÓdigo de Processo 
CIVI I Vigente manteve a solução anterior e 
procurou aperfelcoá-Ia, partindO sempre do 
conceito de que a Interrupção da prescrição só 
se dá pela citação vál ida (art. 219)." 

Após traslados o art. 219 do CPC, prossegue o saudoso 

Ministro BUZAID: 

"3. Pela leitura desses preceitos legais logo 
se infere que o primeiro prazo, dentro do qual 
incumbe ao autor promover a Citação, flui a 
partir da prOlação do despacho, não sendo 
citado o réu, o juiZ prorrogará o prazo até o 
máximo de 90 dias, na preVisão de possível 
Citação editai, mas desde que a parte o 
requeira no prazo de cinco dias seguintes ao de 
10 dias concedidos pelo § 2º do art. 219. Não 
se efetuando a Citação nos prazos já 
mencionados, haver-se-á por não Interrompida a_ 
decadência. ~~ 
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A JurisprUdênCia deste Tribunal é pacfflca. 
Além dos Julgados já referidos na douta parecer 
da Procuradoria-Gerai da República, peço vênia 
para lembrar ainda outros, que deram 
Interpretação quer no art. 166 do CPC de 1939, 
quer do art. 219 do CPC vigente: AR 1,030 
(7.10.81, Rei. Mln. Moreira Alves, RTJ 
103/QS5); AR 997 (28.8.80, Rei. Mln. Rafael 
Mayer, RTJ 96/51); AR 898 (8.11.79, Rei. Mln. 
Thompson Flores, RTJ 95/7), 
Este entendimento assentou iterativa e Inequi
vocamente que, embora ajuizada a ação dentro do 
biênio a contar do trânsito em JUlgado da 
decisão rescindenda, se, por culpa exclusIva do 
autor, não foi o réu citado nos pralos 
estabelecidos nos 55 2Q e 39 dO art. 219 do 
CPC, se há de reputar não Interrompida a 
decadência, operando-se, pois, todos os seus 
efeitos legaiS." 

Esta orientação presidiu recentemente nossa decisão 

unânime no REsp.19.111, Relator o I lustre Ministro S4lVIO DE 

FIGUEIREDO, 

26. , 0.92) , 

de CUJa ementa consta o tópico seguinte (OJU 

"I - Inocorre a prescrlçao a que se refere o 
art. 219, CPC, quando a demora na Citação 
decorreu do mecanismo judiciárIo." 

11. A luz desta preclara compreensão do sentido 

teleológlco da norma. e em face da inocorrência de desfdia dos 

recorrentes, conheço do recurso, pela dissidência e dOu-lhe 

prOVImento, a fim de cassar o v. acórdão recorrido e, assim, 

assegurar a decisão da causa, 

aspéctos, como for de justiça. 

por todos os seus restantes 

É como voto. 

'" - \ cyl.A-{.F <'- L -(,~ 
, 1, • ./ J 1.. (.._ (...- L.- (.. '--' 
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