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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  INEXISTÊNCIA  DE  BENS
PASSÍVEIS  DE  SATISFAZER  A  EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  INOCORRÊNCIA
DE  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
PROVIMENTO DO APELO.

- É possível a suspensão da execução, sem a
fluência  de  prazo  prescricional,  quando  não
localizados  bens  penhoráveis  e  arrestáveis.  A
paralisação  da  execução  não  foi  causada  pelo
credor,  impossibilitando  o  reconhecimento  da
prescrição intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER O RECURSO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.54.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Clara  Lúcia  Ribeiro

Moreira contra  Sentença  de  fls.  25/27  que  julgou  extinto  o  processo  com

resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC c/c art. 598 do CPC,

decretando configurada a prescrição intercorrente.

Irresignada, a Autora  interpôs o presente Apelo  fls.  29/32,

suplicando, em suas razões, pela total reforma do julgado. Alegou que não
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existiu  prescrição  intercorrente,  uma  vez  que  houve  suspensão  do  prazo

prescricional. 

Contrarrazões não ofertadas (fl.40).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

Provimento do Recurso de Apelação  (fls. 44/50).

É o relatório. 

VOTO

Não há dúvidas quanto à viabilidade da suspensão da execução

no  caso  de não localização de  bens  penhoráveis  em nome do executado,

como acontece com relação ao processo. O art. 791, inciso III, do Código de

Processo Civil assim autoriza.

Durante  esse  lapso,  em  que  os  autos  originários  estiverem

suspensos, não transcorre prescrição ou ainda, não pode se entender como

consumada prescrição intercorrente, haja vista que não houve inércia por parte

do credor.

Não seria razoável exigir do Exequente a prática de outros atos

onerosos e, tampouco poderia ser imposta sanção de extinção da execução, já

que se estaria prestigiando o inadimplente que se furta ao cumprimento de

seus deveres, em detrimento daqueles que cumpriram sua parte na obrigação

e  praticaram todos  os  atos  processuais  possíveis  para  exercer  seu  direito

judicialmente.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o

entendimento de que "suspensa a ação de execução por ausência de bens

penhoráveis, nos termos do art. 791, III, do CPC, impossível a decretação da

prescrição intercorrente" (STJ, AgRg no AREsp 33.751/SP, Rel. Ministro JOÃO

OTÁVIO DE NORONHA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 25/11/2014,  DJe

12/12/2014).  Ainda,  "a  suspensão  da  execução  a  pedido  do  exeqüente  e

autorizada  judicialmente,  constitui  fator  impeditivo  à  fluição  da  prescrição
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intercorrente,  que  pressupõe  inércia  da  parte,  o  que  não  ocorre  se  o

andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial"  (STJ, REsp

63474/PR,  Rel.  Ministro  Aldir  Passarinho Junior,  Quarta  Turma,  julgado em

16/06/2005, DJ 15/08/2005 p. 316). 

Mais os seguintes julgados: 

DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO.  CPC,  ART  793.  IMPOSSIBILIDADE  DE
FLUÊNCIA  DO  PRAZO.  PRECEDENTES.  RECURSO
DESACOLHIDO.-  Na  linha  de  entendimento  da  Corte,
estando suspensa a execução, em razão da ausência de
bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda
que  se  trate  de  prescrição  intercorrente.  (STJ,  REsp
280.873/PR, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Quarta Turma, julgado em 22/03/2001, DJ 28/05/2001 p.
203) 

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  COM  BASE  EM
TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  SUSPENSÃO
POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. I - Pressupõe a prescrição diligência
que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas
não  cumpre  no  prazo  prescricional.  II  -  Estando
suspensa  a  execução  a  requerimento  do  credor,  pela
inexistência, em nome do devedor, de bens penhoráveis,
não tem curso o  prazo de prescrição.  Inteligência  dos
arts.  791,  III e  793,  do  Código de Processo Civil.  III  -
Recurso conhecido e provido. (STJ, REsp 154.782/PR,
Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado
em 22/09/1998, DJ 29/03/1999 p. 166) 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery anotam:

"'Prescrição intercorrente. Suspensa a execução de
cheque  por  não  possuir  o  devedor  bens
penhoráveis,  já estando citado, não corre nenhum
prazo  prescricional.  Irrelevante  que  o  processo
esteja sem andamento há 12 anos. Recurso provido
para afastar a prescrição.' (1º TACivSP, Ap 474243,
rel.  Juiz  Elliot  Akel,  j.  05/04/1993)."  (Código  de
Processo  Civil comentado  e  legislação
extravagante. 9ª ed., Editora Revista dos Tribunais.
São Paulo, 2006. art. 791, inciso III, CPC. Pág. 931,
item 3). 

Com  isso,  a  execução  deve  permanecer  suspensa  (CPC,  art.

791, III), até que sejam encontrados bens do devedor passíveis de penhora. 
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Pelo exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar

a decisão de ff. 25/27, devendo o processo retornar à primeira instância em

observância ao devido processo legal. 

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos
Santos. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Leandro dos Santos, os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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