
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.159.153 - CE (2009/0192194-6)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : JOSÉ MILTON DE  MOURA 
ADVOGADO : ERASMO LOPES MATIAS DE FREITAS - DEFENSOR 

PÚBLICO DA UNIÃO
RECORRIDO : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E 

AGRONOMIA DO CEARÁ CREA CE 
ADVOGADO : VINÍCIUS MORAIS E OUTRO(S)

DECISÃO

1.   O presente Recurso Especial foi admitido, na origem, como 

representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o. do CPC).

2.   Nesta Corte, o então Relator, Ministro LUIZ FUX, encampou a 

manifestação da Vice-Presidência do TRF da 5a. Região, nos seguintes termos:

A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, com 

fulcro no § 1o., do artigo 543-C, do CPC, selecionou o presente recurso 

especial como representativo da controvérsia atinente à necessidade de 

"intimação pessoal" do conselho profissional para que o juiz possa decretar a 

extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que 

decorridos mais de 5 (cinco) anos sem que o exeqüente promovesse o 

andamento do feito, à luz do disposto nos artigos 267, III (abandono da 

causa) e IV (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo), do CPC, e 25, da Lei de Execução Fiscal.

Deveras, há multiplicidade de recursos especiais a respeito dessa 

matéria, por isso que encampo a providência adotada pelo Presidente da 

Seção de Direito Público do Tribunal de origem, submetendo o julgamento do 

presente apelo extremo ao rito do artigo 543-C, do CPC, afetando-o à 

Primeira Seção desta Corte (artigo 2º, § 1º, da Resolução STJ (fls. 104/105).

3.   Ocorre que, do exame atento dos autos, constata-se que há 

peculiaridade que desaconselha a submissão deste caso ao regime dos recursos 

repetitivos, uma vez que a extinção do processo, na origem, ocorreu por força do 

reconhecimento da prescrição intercorrente , nos termos do art. 40 e parágrafos da 

Lei 6.830/80; ademais, revelam os autos que houve a intimação pessoal do 

Conselho Regional, que reconheceu a impossibilidade de continuidade do feito 
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executivo .

4.   Ante o exposto, proceda-se à retificação da autuação do feito, 

desafetando-o como representativo de controvérsia; após, voltem-me os autos 

conclusos.

5.   Publique-se.

6.   Intimações necessárias.

Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2012.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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