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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE  DECRETADA  DE  OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.  EXECUÇÃO  SUSPENSA  POR
DECISÃO JUDICIAL NOS MOLDES DO ART. 791 DO
CPC.  SUSPENSÃO DO PRAZO  PRESCRICIONAL.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PARTE  PARA
PROMOVER  OS  ATOS  DA  EXECUÇÃO.  ART.557,
§1°-A, DO CPC.  PROVIMENTO DO RECURSO.

- “A prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida
no processo executivo se, após a intimação pessoal da
parte  exequente  para  dar  andamento  ao  feito,  a
mesma  permanece  inerte.” (STJ,  AgRg  no  AREsp
57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012) 

VISTOS

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco do Nordeste

do Brasil S.A., contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de

Campina Grande, que julgou extinta a “Ação de Execução por Título Extrajudicial”

movida em face de Simone Nascimento de Oliveira – ME.

Na  decisão  ora  guerreada  (fls.99/101),  o  Magistrado  singular

consignou que restou configurada a prescrição intercorrente, considerando o
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 decurso do prazo trienal entre a data da intimação da suspensão do

feito e a da sentença.

Irresignada,  a  instituição  financeira  manejou  o  presente  apelo

(fls.103/110),   alegando  que  não  foi  procedida  à  intimação  pessoal  para  que  desse

prosseguimento  ao  feito,  bem como  não  houve  requerimento  da  parte  promovida  no

sentido de extinção do processo, razão pela qual a sentença merece ser reformada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o

prosseguimento do feito executório.

Sem contrarrazões (fls. 116).

Parecer ministerial sem manifestação de mérito (fls.123/125).

É o relatório.

DECIDO

Analisando-se os autos, vê-se que o Banco do Nordeste do Brasil S.A.

promoveu a presente ação executória visando a cobrar judicialmente da parte promovida

o pagamento da quantia no valor de R$ 11.162,18 (onze mil, cento e sessenta e dois reais

e dezoito centavo), consolidada na cédula de crédito de fls. 25/28.

Após algumas investidas no sentido de encontrar bens da executada

passíveis de penhora, o exequente requereu a suspensão  do curso do processo, pelo

prazo de 01 (um) ano, sendo deferido pelo magistrado, sine die, com fulcro no art. 791 do

CPC, consoante se infere das fls. 94/96.

Entretanto,  o  Juízo  a  quo,  de  ofício,  extinguiu  o  processo,  por

reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva, em face da paralisação do

feito por mais de 03 (três) anos.
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Tendo em vista a natureza combiariforme da nota de crédito rural, a

ação de execução nela embasada prescreve em 03 (três) anos, a contar do vencimento

do aludido título, consoante dispõe o art. 5º da Lei nº 6.840/80 combinado com o art. 52

do Decreto Lei nº 413/69 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Assim dispõem as referidas normas:

“Art. 5º Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de
Crédito  Comercial  as  normas  do  Decreto-lei  nº  413,  de  9  de
janeiro  1969, inclusive  quanto  aos  modelos  anexos  àquele
diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e
as disposições desta Lei”.

“Art  52.  Aplicam-se  à  cédula  de  crédito  industrial  e  à  nota  de
crédito industrial, no que forem cabíveis, as  normas do direito
cambial,  dispensado,  porém, o protesto para garantir  direito de
regresso contra endossantes e avalistas.”

“Art.  70.  Todas  as  ações  contra  o  aceitante  relativas  a  letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Já  a  prescrição  intercorrente  designa  situação  na  qual  o  prazo

prescricional, interrompido em momento anterior, volta a fluir no curso da execução, a fim

de proteger a sociedade da instabilidade jurídica a ser causada por eventual inércia do

credor.

Ou seja, a prescrição intercorrente, nas execuções de nota de crédito,

deve ser reconhecida apenas na hipótese de inércia do credor por período superior a três

anos.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  INOCORRÊNCIA.  ESTADO
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DO  RIO  GRANDE  DO  SUL  COMO  SUCESSOR  DA  CAIXA
ECONÔMICA  ESTADUAL.  INÉRCIA  DO  CREDOR  NÃO
VERIFICADA.  O reconhecimento da prescrição intercorrente
exige a comprovação de inércia do credor,  a qual,  no caso,
não se verifica. Entendimento prevalente tanto nesta Corte como
no  Superior  Tribunal  de  Justiça.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  REQUISITOS.  A  exceção  de  pré-
executividade não é o remédio apropriado para a discussão de
questões peculiares aos embargos do devedor. Apenas se presta
ao exame de matérias  processuais  que se relacionem com os
pressupostos  processuais,  condições  da  ação  ou  nulidades  e
defeitos formais flagrantes do título executivo, pois neste meio de
defesa não se abre oportunidade para ampla produção de provas.
No caso, a exceção foi manejada como substituto dos embargos à
execução,  que  não  foram  interpostos.  Mantida  a  rejeição  da
execução,  quanto  a  alegação  de  iliquidez  e  inexigibilidade  do
título. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO NO SENTIDO QUE O
AUTOMÓVEL É INDISPENSÁVEL À LOCOMOÇÃO DE PESSOA
IDOSA ENFERMA. MATÉRIA QUE PODE SER ARGÜIDA POR
SIMPLES PETIÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  A
impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo e grau de
jurisdição,  inclusive  por  mera  petição  nos  próprios  autos  da
execução. Hipótese em que a exceção de pré-executividade deve
ser  recebida  como  incidente  de  impenhorabilidade,
oportunizando-se ao executado a produção de provas acerca da
impossibilidade  de  constrição  do  automóvel  penhorado.
Necessidade  de  dilação  probatória.  REJEITARAM  A
PREJUDICIAL,  E  DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
RECURSO.  UNÂNIME.  (TJRS  Agravo  de  Instrumento  Nº
70056554017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS,  Relator:  Pedro Celso Dal  Pra,  Julgado em 28/11/2013)
(Grifei).

Ademais,  como  se  sabe,   é  entendimento  do  Superior  Tribunal  de

Justiça  que,  para  a  configuração  da  prescrição  intercorrente,  faz-se  necessária  a

comprovação da intimação pessoal do credor para diligenciar nos autos.

Neste sentido, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de

Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  SUSPENSÃO  DO  FEITO  COM
FUNDAMENTO  NO  ART.  475-J,  §  5º,  DO  CPC.
DESARQUIVAMENTO  DO   FEITO,  ANTES  DE  EXAURIDO  O
PRAZO  QUINQUENAL  DO  ART.  206,  §  5º,  I,  DO  CPC.
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PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  NÃO  OCORRENTE.
INTIMAÇÃO.

AUSÊNCIA.

1.  Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de
suspensão do processo de execução determinada pelo juízo,
nos termos do art. 475-J, § 5º, do CPC. Para a retomada de seu
curso,  faz-se  necessária  a  intimação  pessoal  do  credor  para
diligenciar no processo, porque é a sua inação injustificada que
faz retomar-se o curso prescricional.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg  no  AREsp  498.520/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  24/06/2014,  DJe
01/08/2014) (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO
QUADRO  PROBATÓRIO.  SÚMULA  7  DO  STJ.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO.  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-  De  acordo  com  precedentes  do  STJ,  a  prescrição
intercorrente  só  poderá  ser  reconhecida  no  processo
executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente
para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. A
pretensão em tela depende do revolvimento do conjunto fático-
probatório  dos  autos,  procedimento  que  encontra  óbice  na
Súmula n. 7 do STJ.

2.-  O  Agravante  não  trouxe  qualquer  argumento  capaz  de
modificar  a  conclusão  alvitrada,  a  qual  se  mantém  por  seus
próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg  no  AREsp  57.131/GO,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/10/2012,  DJe  06/11/2012)
(Grifei).

No caso em exame, não se configurou a dita prescrição, uma vez que o

processo restou suspenso pela não localização de bens para a penhora, e, além disso, a

parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.

Logo, embora transcorridos mais de três anos entre o arquivamento e a

sentença do julgador  a quo, não há como se reconhecer a inércia do credor, eis que o

prazo prescricional sequer começou a correr.

No mesmo sentido, decidiu esta Corte:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA
DE OFÍCIO. EXECUÇÃO SUSPENSA NOS MOLDES DO ART.791,
III,  DO  CPC  POR  DECISÃO  JUDICIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
DECRETAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  PELO
JULGADOR.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PARTE  PARA  PROMOVER  OS
ATOS  DA  EXECUÇÃO.  ART.557,  §1°-A,  DO  CPC.
APLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

A suspensão da execução a pedido do exeqüente e autorizada
judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição
intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre
se  o andamento  do feito  não está  tendo curso sob respaldo
judicial"  (Resp  63.474/PR,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO
JUNIOR,  QUARTA  TURMA,  DJ  5.8.2005) (TJPB,  Rel.  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti,  AC 00119980062101001 , julg.
11/05/2012.) (Grifei)

Por essas razões, com base no que preceitua o artigo 557, §1º-A,  do

Código de Processo  Civil,  DOU PROVIMENTO AO  APELO,  no sentido  de afastar  a

ocorrência da prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu

regular processamento.

P.I.

João Pessoa, 22 de abril de 2015

Des. José Ricardo Porto 

             Relator2014, sexta-feira.

                                                                                                                                J/14

J/01R
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