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Apelado : Fábio da Silva Rocha

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA E  APREENSÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
INCONFORMISMO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  INÉRCIA  DO  EXEQUENTE.
AUSÊNCIA.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Segundo  precedente  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  para  que  seja  reconhecida  a  prescrição
intercorrente,  necessário  se  torna  a  observância  do
decurso do tempo e a inércia do exequente.

- Restando comprovado nos autos que as diligências
determinadas  pelo  Julgador  a  quo  foram  supridas
pelo  recorrente,  e,  com  isso,  demonstrado  o  seu
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interesse  no  impulsionamento  do  feito,  não  há  se
falar em prescrição intercorrente,  razão pela qual  a
anulação da sentença é medida que se impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o apelo para anular a sentença. 

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 112/116, interposta pelo
Banco Itaú Unibanco S/A  contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível  da  Comarca  da  Capital,  fls.  104/110,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Busca  e
Apreensão, em fase de cumprimento de sentença manejada pelo apelante em face de
Fábio da Silva Rocha e seu avalista, José Marques da Rocha, decidiu:

Posto  isso,  tendo  em  vista  o  que  mais  dos  autos
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
JULGO EXTINTO O PROCESSO ante a ocorrência
de prescrição intercorrente, o que faço com espeque
nas disposições do art. 269, IV, c/c o art. 795, ambos
do Estatuto Processual Civil.

Em suas razões, o  inconformado postula  a reforma
da sentença, argumentando, para tanto, que não deve ser reconhecida a prescrição
intercorrente,  por  não  ter  ficado  o  processo  paralisado  por  período  suficiente,
devendo, desta feita, seguir a execução, seu curso regularmente. Alega, outrossim,
que a prescrição é “insuscetível de fluir contra aquele que não pode agir, sendo esse o
caso  do  credor  que  não  tem  como  dar  seguimento  à  ação  em  razão  da  não
identificação do endereço do réu e de não ser encontrado o bem, a qual, por isso
mesmo, deve permanecer suspensa nos termos do art. 791”, fl. 115.
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Contrarrazões  não  ofertadas,  consoante  atesta  a
certidão acostada à fl. 145.

 
Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se

em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De logo, impende consignar que a sentença proferida
nos autos foi efetuada antes da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
razão pela qual a matéria do presente recurso, será apreciada sob os parâmetros da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à época da execução do
sobredito ato processual.

Nesse  sentindo,  proclama  o  enunciado
administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

Avançando,  infere-se  dos  autos  que  a  CIA
Bandeirantes – Crédito, Financiamento e Investimentos propôs a presente Ação de
Busca  e  Apreensão,  sustentando  ter  celebrado  contrato  de  abertura  de  crédito,
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financiamento ao consumidor para aquisição de bens ou serviços de nº 97.128220
com o promovido, Fábio da Silva Rocha, e seu avalista José Marques da Rocha, de
01 (um) veículo, da Marca GM, Tipo Chevy, Ano 1992, cor branca, Placa KM 3113,
Chassi  nº  9BGTD80JPNC115998.  Ocorre  que,  deixara  de  pagar  três  prestações
pactuadas,  tendo-se  vencido  o  débito  em  14/05/1997,  que  atualizado  em  01  de
outubro de 1997, importa na quantia de R$ 7.048,44 (sete mil, quarenta e oito reais e
quarenta e quatro centavos).

Decidindo o litígio, o Magistrado de primeiro grau,
às  fls.  26/27,  julgou procedente  o pedido exordial,  consolidando a  propriedade e
posse  plena  e  exclusiva  do  bem  alienado  fiduciariamente  descrito  no  auto  de
apreensão de fl. 20..

Certificado o trânsito em julgado do  decisum, fl. 28,
determinou-se  a  intimação  da  parte  autora  para  executar  a  sentença,  contudo,
reconhecendo a inércia do credor, o Magistrado extinguiu o processo com resolução
de mérito, diante da prescrição, dando ensejo à interposição do presente recurso pela
instituição financeira.

Conforme relatado, vê-se que o desate da contenda
reside em saber se o Magistrado a quo agiu com acerto ao julgar extinto o processo
com  resolução  do  mérito,  ante  a  ocorrência  de  prescrição  intercorrente,  com
fundamento no art. 269, IV, c/c art. 795, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Sem  maiores  delongas,  entendo  que  a  sentença
hostilizada deve ser anulada.

Isso  porque,  segundo  precedentes  do  Superior
Tribunal  de Justiça,  sob o rito  dos recursos  repetitivos (art.  543-C,  do Código de
Processo Civil de 1973), reconhece como imprescindível a inércia do exequente na
condução do processo, não bastando o mero transcurso do tempo, senão vejamos:
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  VIOLAÇÃO
DO ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS.
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  PRAZO  QUINQUENAL.  ART.
174  DO  CTN.  AUSÊNCIA  DE  INÉRCIA  DA
EXEQUENTE. AFASTAMENTO. CONFIGURAÇÃO
DE  GRUPO  ECONÔMICO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DAS  EMPRESAS.  HIPÓTESE
DISTINTA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 128
DO  CTN.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
7/STJ. [...] 3. O entendimento do Tribunal de origem
está  em harmonia  com o desta  Corte  Superior,  no
sentido  de  que  somente  a  inércia  injustificada  do
credor  caracteriza  a  prescrição  intercorrente   na
execução  fiscal,  entendimento  este  firmado  em
recurso  representativo  de  controvérsia (REsp
1.222.444/RS).  [...] (AgRg no REsp 1450731/PE, Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,
julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015) – sublinhei.

Desta feita,  compulsando os autos, observa-se com
facilidade  que  todas  as  vezes  que  o  exequente  foi  intimado,  prontamente,
compareceu aos autos, cumprindo as determinações impostas, é o que se constata
através das fls. 43, 50, 53, 87, 91/94, 103. 

Ainda,  como  se  não  bastasse,  intimada  a  parte
exequente para requerer, em cinco dias, o que entender de direito, pronunciou-se o
Banco Itaú Unibanco S/A, fl. 103, declarando que tem total interesse na continuidade
do  feito,  ao  tempo  em  que  afirmou  que  as  devidas  providências  estão  sendo
tomadas, visando a persecução da tutela jurídica pretendida.
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Nessa linha de raciocínio, colaciono o seguinte aresto
deste Sodalício, destacado no que interessa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  AUSÊNCIA DE  INÉRCIA  DA
PARTE  EXEQUENTE.  RECURSO  PROVIDO  (ART.
932, V, "B", DO CPC/2015). 
1.  O  STJ,  no  julgamento  do  RESP  1.222.444/RS,
julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou
a orientação de que a prescrição intercorrente, além
do  decurso  do  tempo,  pressupõe  a  inércia  parte
exequente, que, uma vez ausente na espécie, conduz
à reforma da sentença que a reconheceu.
2.  Recurso  provido (art.  932,  V,  "b",  do CPC/2015).
(TJPB,  AC  nº  0004216-76.1990.815.2001,  Rel.  Dr.
Tércio  Chaves  de  Moura,  em  substituição  a  Desª.
Maria  das  Neves  do  Egito  de  A.  D.  Ferreira,  J.
30/11/2016).

Deste modo, diante da ausência de inércia da parte
exequente,  ora  apelante,  imperioso  se  torna  anular  a  sentença,  para  que  o  feito
prossiga seu curso normal.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO AO APELO,
para desconstituir a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de
origem, a fim de que que seja dado regular prosseguimento ao feito executivo.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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