
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2003529-14.2014.815.0000
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza 
Agravante : Banco Banorte S/A
Advogada : Maria de Lourdes Souza Vieira Gomes
Agravados : José Marcos de Souza da Silva e Luiz Alves da Silva
Advogado : Leidson Meira e Farias 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  ARQUIVAMENTO
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO
DA  EXECUÇÃO.  NATUREZA  SEMELHANTE.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.  RELEVANTE
FUNDAMENTAÇÃO  E  PERIGO  DA  DEMORA.
AUSÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

-  Em  se  tratando  de  execução,  permite-se  o
arquivamento administrativo, ou seja, sem baixa na
distribuição, quando não for localizado o devedor ou
bens penhoráveis. 

-  Não  flui  o  prazo  da  prescrição  intercorrente  no
período  em  que  o  processo  de  execução  fica
suspenso  por  ausência  de  bens  penhoráveis,  nos
moldes  da  jurisprudência  consolidada  do  Superior
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Tribunal de Justiça 1.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/11,  interposto pelo  Banco Banorte S/A, contra a decisão de fl. 12, proferida pelo
Juiz  de  Direito  da  9ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  nos  autos  da
Execução Extrajudicial ajuizada contra José Marcos de Souza da Silva e Luiz Alves
da Silva, ocasião em que determinou o arquivamento do feito, frente a inexistência
de bens a penhorar.

Em  suas  razões,  o  recorrente,  aduz,  em  síntese,  a
impossibilidade  de  se  promover  o  arquivamento  do  feito  executório,  quando  o
correto  seria  a  suspensão  de  execução,  nos  ditames  do  art.  791,  do  Código  de
Processo Civil, notadamente por se encontrar em sede de arrematação.

Nada  obstante  indicativo  de  intimação  da  parte
recorrida, para apresentação das contrarrazões, não houve o respectivo chamamento,
consoante a certidão de fl. 63.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra.  Jacilene
Nicolau Faustino Gomes,  fls.  60/62, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem
manifestação de mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Compulsando o caderno processual, infere-se que o

1(STJ, AgRg no AREsp n. 277.620/DF, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17-12-2013).
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inconformismo da parte agravante, dirige-se no sentido de que seja determinado o
regular processamento da Ação de Execução,  já    em fase de arrematação  , alegando,
para  tanto,  a  impossibilidade  de  seu  arquivamento,  como  determinou  o  Juiz  de
Direito, na decisão de fl. 12.

O  provimento  ao  vertente  recurso  submete-se  ao
preenchimento  do  art.  558  do  Código  de  Processo  Civil,  conquanto  requer
inicialmente a relevância da fundamentação para poder ser concedida. E desse ônus,
data venia, a parte inconformada não se desincumbiu. 

Prossigo.

Em  se  tratando  de  feito  executório,  quando
realizadas diligências inférteis, no sentido de  encontrar bens penhoráveis,  pode-se
determinar o arquivamento administrativo do feito, sem baixa da distribuição.

Em  hipótese  similar,  em  conjuntura  perfeitamente
aplicável  ao  caso  em  tela,  cuidando-se  de  execução  fiscal,  é  permitido  o
arquivamento  administrativo,  sem baixa na distribuição,  quando não encontrados
bens penhoráveis.

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO  FISCAL.  ARQUIVAMENTO
ADMINISTRATIVO  COM  BAIXA  NA
DISTRIBUIÇÃO. Não encontrados bens penhoráveis
em  execução  fiscal,  impõe-se  a  suspensão  da
execução,  como pedido pelo  credor.  Entendimento
consubstanciado  em  reiterada  e  pacífica
jurisprudência desta Corte e mesmo do colendo STJ.
Inteligência do artigo 40, parágrafos 2º e 3º da LEF.
Recurso  provido  liminarmente  com  base  no
parágrafo  1º-A do  artigo  557  do  CPC.  (Apelação
Cível  Nº  70050805266,  Primeira  Câmara  Cível,
Tribunal  de Justiça  do RS,  Relator:  Carlos  Roberto
Lofego Canibal, Julgado em 10/09/2012).
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Ainda,
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
ARQUIVAMENTO  ADMINISTRATIVO  COM
BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.  Não encontrados  bens
penhoráveis  em  execução  fiscal,  impõe-se  a
suspensão  da  execução,  como  pedido  pelo  credor.
Entendimento  consubstanciado  em  reiterada  e
pacífica  jurisprudência  desta  corte  e  mesmo  do
colendo STJ. Inteligência do artigo 40, parágrafos 2º e
3º  da  LEF que  dispõem  que  se  no  prazo  de
arquivamento da execução fiscal não for localizado o
devedor  ou  bens  penhoráveis,  haverá  o
arquivamento administrativo, ou seja, sem baixa na
distribuição.  Recurso  de  apelação  que  deve  ser
recebido uma vez que atende a tipicidade recursal e
a  unirrecorribilidade.  Recurso  provido. (TJRS;  AI
66854-78.2014.8.21.7000;  Viamão;  Primeira  Câmara
Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; Julg.
11/06/2014; DJERS 09/07/2014).

Destarte,  o  mencionado  arquivamento assume  a
postura de mera suspensão, nos moldes do art. 791, III, do Código de Processo Civil,
facultando-se  a  possibilidade  de  desarquivamento  a  qualquer  tempo,  caso  se
encontre  os  bens  passíveis  de  penhora,  não  fluindo,  em  tese,  a  prescrição
intercorrente, consoante se colhe inequivocamente deste precedente jurisprudencial: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  INOCORRÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO  DE  BENS  PENHORÁVEIS.
ARQUIVAMENTO  PROVISÓRIO  DOS  AUTOS.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  INTIMAÇÃO
PESSOAL.  NECESSIDADE.  RECURSO  PROVIDO.
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PEDIDO  DE  ASSITENCIA  JUDICIARIA.  PESSOA
JURIDICA  EM  LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
Determinado  o    arquivamento  provisório  do  
processo,  em  face  da  ausência  de  localização  de
bens   penhoráveis, tal medida implica na suspensão  
do feito, nos moldes do   artigo 791, III, do Código de  
Processo Civil  , e também na consequente suspensão  
do  prazo  prescricional  do  título. -  É  necessária  a
intimação pessoal da parte para o reconhecimento da
prescrição intercorrente.  O fato de estar a empresa
em  liquidação  extrajudicial  evidencia  carência
financeira, tornando cabível a concessão do benefício
da  assistência  judiciária. (TJMG;  APCV
1.0145.03.120911-0/001;  Rel.  Des.  Domingos Coelho;
Julg. 10/07/2014; DJEMG 18/07/2014) - sublinhei.

Seguido  por  consolidado  posicionamento  do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
BENS  PENHORÁVEIS  DO  DEVEDOR.
SUSPENSÃO.   PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
1.  Não  corre  a  prescrição  intercorrente  durante  o
prazo  de  suspensão  do  processo  de  execução  por
falta de bens penhoráveis.  Para a retomada de seu
curso,  faz-se  necessária  a  intimação  pessoal  do
credor para diligenciar no processo, porque é a sua
recalcitrância  injustificada  que  faz  retomar-se  o
curso prescricional (AgRg no AREsp n. 470.154/MS,
rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
em 22-4-2014).

E, 
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(…)  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 (AgRg
no  AREsp  n.  277.620/DF,  rel.  Ministro  Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17-12-2013).

Além do mais, apesar de alegar a existência de laudo
de arrematação, fl.  25, o despacho que o faz referência, consignando o manejo de
embargos,  data  de  08  de  setembro  de  2003,  justificando  plenamente  a  decisão
pelejada. 

Registre-se  que  o  entendimento  proferido  pelo
magistrado pautou-se no princípio da razoabilidade, encontrando eco no precedente
jurisprudencial abaixo colacionado. Vejamos:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
E  DE  BENS  PENHORÁVEIS.  ARQUIVAMENTO.
EXTINÇÃO. INÉRCIA. Em se tratando de  execução
fiscal  para  cobrança  de  débito  de  natureza  não
tributária,  aplica-se  o  prazo  prescricional  de  cinco
anos,  previsto  no  art.  1º  do  Decreto  n.  20.910/32.
Conquanto a execução exista em proveito do credor
para  a  satisfação  de  seu  crédito,  não  lhe  é  dado
onerar  excessivamente  o  devedor  nem  o  próprio
judiciário  com  sua  inércia,  incumbindo-lhe  o
impulsionamento  do  feito.  A manutenção  de  uma
execução  ativa  por  prazo  indeterminado,  sem
perspectiva de ultimação produtiva, implica não só
o  prolongamento  infinitivo  da  responsabilidade
patrimonial  do  devedor  como  também  um  custo
administrativo  elevado,  que  não  pode  ser
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suportado  pela  máquina  judiciária,  sob  pena  de
grave  violação  ao  princípio  da  razoabilidade.
Decorrido  o  prazo  prescricional  da  decisão  que
ordenou o  arquivamento,  o  juiz  poderá,  de  ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato,  nos  termos  do  art.  40,  §  4º,  da  Lei  n.
6.830/1980, alterado pela Lei n. 11.051/2004. (TRF 4ª
R.; AC 0008272-19.2014.404.9999; RS; Quarta Turma;
Relª  Desª  Fed.  Vivian  Josete  Pantaleão  Caminha;
Julg. 01/07/2014; DEJF 08/07/2014; Pág. 69) - negritei.

No  tocante  ao  perigo  da  demora,  também  não  se
vislumbra  tal  pressuposto,  porquanto  a  decisão  combalida  não  possibilita  a
prescrição intercorrente.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

É como VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

                           Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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