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Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017083-37.2002.815.0011
ORIGEM: 8ª Vara Cível de Campina Grande
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTE: COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo  dos  Funcionários  de  Instituições  Financeiras  Públicas
Federais Ltda
ADVOGADO: David Sombra Peixoto e Outro
APELADO: Roberto Olímpio Rodrigues Sobreira

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 1)  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU EX OFFICIO
A  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE,  JULGANDO  EXTINTA  A
EXECUÇÃO. PROCESSO QUE FICOU SUSPENSO POR AUSÊNCIA
DE  BENS  PASSÍVEIS  DE  PENHORA.  PRAZO  PRESCRICIONAL
QUE NÃO FLUI DURANTE TAL PERÍODO. EXEQUENTE QUE NÃO
SE  MANTEVE  INERTE,  COM  RELAÇÃO  AO  ANDAMENTO  DO
FEITO.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  NÃO  CONFIGURADA.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. 2) APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO.

1. Consoante  entendimento  pacífico  do  STJ,  durante  a
suspensão  do  processo  de  execução  por  ausência  de  bens
penhoráveis não flui o prazo da prescrição intercorrente, salvo
se  o  exequente,  devidamente  intimado,  não  atender  às
diligências  necessárias  ao andamento  do  feito.  Dessa  forma,
tendo o credor/recorrente atendido à intimação para diligenciar
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no processo, este não pode ser sido extinto ex officio.

2. Provimento monocrático do recurso, nos termos do art. 557,
§ 1º-A, do CPC.

Vistos etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pela  COOPERFORTE  –
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., em face de
ROBERTO OLÍMPIO RODRIGUES SOBREIRA, atacando sentença prolatada
pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande (f. 154/156),
que reconheceu a fluência da prescrição intercorrente, julgando extinta a
execução, com fulcro no art. 269, inciso IV, do CPC.

Em sede de apelação (f. 158/167), argumenta o recorrente:

a) que a prescrição intercorrente não restou configurada, posto
que não houve inércia  na condução do feito  por  mais  de 5
(cinco) anos; 
b)  que,  antes  do  termo  final  utilizado  na  sentença
(15/07/2008), protocolou petitório em 27/02/2004, o qual foi
apreciado e deferido pelo magistrado, conforme se observa do
despacho de fls. 79, datado de 02/03/2004; 
c) que deve ser considerada a petição de fls. 68, juntada aos
autos em 08/08/2003, a qual atendeu a determinação judicial
de fls. 67;
d) que nunca agiu com desídia, porquanto nunca deixou de se
manifestar  pelo  prosseguimento  do  feito  e  de  atender  as
determinações judiciais.

Ao final, pugnou o apelante pelo provimento da apelação, para
que seja anulada in totum a sentença vergastada e determinado o regular
prosseguimento do processo executivo.

Sem contrarrazões (certidão, f. 174), já que não foi citada.

Parecer ministerial, sem manifestação meritória às fls. 180.

É o relatório.
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DECIDO.

Conforme narrado, o mérito recursal cinge-se em analisar se a
prescrição  intercorrente  restou  configurada  na  hipótese  dos  autos,
consoante decidiu o Juízo a quo.

A  prescrição  intercorrente  ocorre  sempre  que  a  parte,  por
desídia, deixa de praticar os atos processuais impulsionadores do feito, por
um lapso temporal superior ao previsto em lei para propositura da ação
executiva.

No caso em apreço, assim relata a sentença hostilizada: 

“Efetivada regularmente a citação do executado (fls. 66v), o oficial de
justiça deixou de efetuar penhora, por desconhecer bens suscetíveis
de constrição judicial. Tal ocorreu em 18/06/2003.”

“Frustrada qualquer penhora, a outra manifestação de exequente nos
autos no sentido de ver a dívida satisfeita, deu-se em 15/07/2008,
data em que postulou pelo bloqueio on line”

“Durante  mais  de  05  (cinco)  anos,  o  processo  permaneceu
dormitando”.

Consoante  se  deflui  da  leitura  do  decisum,  o  juiz  primevo
considerou que durante o período compreendido entre  18/06/2003 e
15/07/2008 o processo permaneceu parado, por desídia do exequente,
ora  apelante,  razão  pela  qual  extinguiu  a  execução,  com  base  na
prescrição intercorrente.

Não  assiste  razão  ao  juiz  a  quo,  conforme  adiante  será
demonstrado.

Analisando com acuidade os autos, constata-se que, durante o
período mencionado pelo magistrado de primeiro grau, o exequente não
se manteve inerte, nem mesmo o processo restou paralisado, em razão da
desídia deste. 

Após a intimação do exequente, em 30/08/2003, para, em 10
(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora (vide despacho de f. 71),
este requereu, oportunamente, a suspensão do processo por 90 (noventa)
dias, para diligenciar no sentido de localizar bens passíveis de penhora, o
que foi deferido pelo juiz a quo (f. 73). Expirado o prazo de suspensão, o
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exequente foi novamente intimado, em 12/12/2004, para requerer o que
fosse  do  seu  interesse  (f.  75),  ocasião  em que  renovou  o  pedido  de
suspensão por  mais  90 (noventa)  dias, sendo tal  pleito  deferido  (vide
despacho de f. 79). 

Sendo assim, queda iniludível que, durante o período apontado
pelo magistrado (18/06/2003 e 15/07/2008), o processo ficou suspenso
por ocasião do deferimento dos pedidos de suspensão formulados pelo
exequente/apelante,  o  qual  não  se  quedou  inerte  com  relação  ao
impulsionamento do feito.

Dessa forma, durante a suspensão do processo de execução,
por  ausência  de  bens  penhoráveis,  não  flui  o  prazo  da  prescrição
intercorrente, salvo se o exequente, devidamente intimado, não atender
às diligências necessárias ao andamento do feito, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, como já ficou demonstrado. 

Com relação ao assunto, o STJ já firmou entendimento de que
a prescrição intercorrente não corre durante a suspensão do processo de
execução, que fica paralisado por ausência de bens penhoráveis. Veja-se
os recentes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  SUSPENSÃO  DA
EXECUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.052  do
CPC.  1.  O  artigo  1.052  do  CPC,  norma  de  natureza  cogente,
determina  que  o  simples  recebimento  de  embargos  de  terceiro,
implica automática suspensão da execução com relação aos bens ou
direitos objeto dos embargos 2.  Não flui o prazo da prescrição
intercorrente no período em que o processo de execução fica
suspenso por ausência de bens penhoráveis. Precedentes. 3.
Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  463.551/PE,  Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/11/2014) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA  EM  FASE  DE  EXECUÇÃO.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO RECONHECE
A DESÍDIA DA EXEQUENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. (…) 2. De acordo com o entendimento
sufragado nesta Corte Superior, não flui o prazo prescricional
durante o período de suspensão da prescrição por falta de
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bens  penhoráveis.  3.  A  análise  da  pretensão  recursal  sobre  a
alegada desídia da parte exequente no andamento do feito executivo
demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. Incidência da
Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
549.417/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe 20/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO
DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL  –  DECISÃO  MONOCRÁTICA
CONHECENDO  DO  RECLAMO  PARA,  DE  PRONTO,  NEGAR
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
EXECUTADO.  1.  "Consoante  entendimento  consolidado  das
Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui
o  prazo  da  prescrição  intercorrente  no  período  em que  o
processo de execução fica suspenso por  ausência  de bens
penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia
do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no
AREsp  277.620/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  17/12/2013,  DJe  03/02/2014)  (…)
(AgRg no AREsp 123.908/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

Todavia, o processo não pode ficar paralisado ad aeternum, de
modo  que,  para que  ocorra  a  prescrição  é  necessário  que  o
credor/exequente  seja  intimado  para  diligenciar  ou  requerer  o  que
entender de direito e, entretanto, permaneça inerte, momento em que o
prazo prescricional volta a fluir.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  SUSPENSÃO  DA
EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1.-  Estando suspensa a
execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não
corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição
intercorrente,  hipótese  que  a  extinção  do  processo  por
inércia  do exequente  em promover  o  andamento do  feito
não  pode  se  dar  sem  a  sua  intimação  prévia  e  pessoal.
Precedentes.  2.-  Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp
1357272/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe
19/05/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  SUSPENSÃO  DO
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PROCESSO  DE  EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  BENS  PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1. Suspenso o processo de
execução  por  ausência  de  bens  penhoráveis,  não  flui  o  prazo
prescricional  pelo  mesmo  período,  inclusive  aquele  atinente  à
prescrição  intercorrente.  Para a  retomada do curso do prazo
prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para
diligenciar no processo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg
no REsp 1463664/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014).

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.
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, DJe 01/08/2014).

No caso em testilha, o credor/recorrente atendeu à intimação
para diligenciar no processo, inclusive, antes de ser prolatada a sentença
(f.  152),  ocasião  em  que  requereu  nova  penhora,  de  modo  que  não
poderia a execução ser extinta ex officio. 

Assim, como  in casu  o processo foi paralisado em função da
inexistência de bens penhoráveis, não se mantendo inerte o exequente
durante o prazo apontado pelo juiz primevo, entendo que não ocorreu a
prescrição intercorrente, devendo ser anulada a sentença recorrida, que
equivocadamente reconheceu a prescrição da execução.

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1º-A1, do CPC, DOU
PROVIMENTO AO APELO  para anular a sentença hostilizada,  que

1 Art. 557. omissis 
§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência

dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
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confronta a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, afastando a prescrição
intercorrente e determinando retorno dos autos ao juízo de origem, para
que  a  execução  retome  seu  curso  normal  e  o  pedido  de  f.  152  seja
analisado.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 29 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator
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