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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar a regra prevista no inciso III do art. 791 do Código de 

Processo Civil de 1973, que prevê a suspensão do processo de execução civil quando não 

forem encontrados bens do devedor, em aproximação ao instituto da prescrição civil, 

buscando-se observar se seria possível a verificação do fenômeno prescricional durante o 

lapso temporal em que restasse suspenso o processo de execução. A pesquisa deixou bastante 

evidente que a doutrina não assume um posicionamento uniforme em relação ao assunto, 

sendo variadas as teses que se defendem para que o problema possa ser solucionado, desde a 

afirmação de suspensão sine die do processo até o entendimento de que se verifique a 

prescrição intercorrente após o transcurso de determinado prazo temporal. Será analisado, 

ainda, o tratamento dado a esse instituto pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Novo Código de 

Processo Civil, com o objetivo de concluir se o novo ordenamento que entrará em vigor 

supera os antigos problemas envolvendo o instituto, e se, ainda, existe a possibilidade de 

aparecimento de novas discussões sobre o tema a partir do regramento adotado, a exemplo do 

que já ocorre no âmbito fiscal. 

 
Palavras-chave: execução civil; suspensão; inexistência de bens penhoráveis; prescrição 

intercorrente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A prescrição é tema que sempre suscitou debates acalorados e a construção das mais 

variadas teses e visões sobre sua existência, sua caracterização, seu desenvolvimento ao longo 

do tempo, sua diferenciação face a outros institutos do direito e suas modificações face a 

determinados eventos, que podem lhe suspender, interromper ou de algum modo obstar seu 

curso natural.  

O presente trabalho propõe o enfrentamento de mais uma questão polêmica no 

sistema jurídico brasileiro envolvendo o instituto da prescrição: a prescrição intercorrente e 

sua implicação no processo de execução comum, em especial, como solução para os casos de 

suspensão do processo por ausência de bens do devedor e sua possível eternização no tempo.  

A análise desse tema é importante, uma vez que, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência não possuem um entendimento pacífico em relação à possibilidade de 

ocorrência desse fenômeno. Desta forma, mostra-se fundamental a busca para a 

homogenização de um entendimento acerca desse tema, uma vez que a prescrição serve para 

proteger toda a coletividade contra a eternização dos dissídios, e não para prejudicar o credor, 

ou proteger o executado. Ademais, essa diversidade de entendimentos jurisprudenciais 

também atenta contra a segurança jurídica, uma vez que a solução para cada caso se dará 

conforme o entendimento do julgador.  

Assim sendo, antes de chegar ao foco principal do trabalho, começa-se analisando a 

tutela jurisdicional executiva no atual Código de Processo Civil, especificamente em relação a 

execução de obrigação de pagamento de quantia certa, cuja responsabilidade do devedor é 

patrimonial, recaindo, pois, sobre os bens. Veremos que é justamente por conta dessa 
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responsabilidade patrimonial que, não sendo encontrados bens penhoráveis do executado, a 

execução será suspensa, por conta de uma impossibilidade fática de continuidade.  

Após tal início, aborda-se a prescrição como instituto do direito material, objetivando 

familiarizar o leitor com o tema que está interligado às consequências do tempo no direito. 

Nesse ponto, aborda-se a relação entre a prescrição e o processo civil e o instituto da 

prescrição intercorrente e sua aplicabilidade na execução civil, sob o enfoque do atual CPC.  

Caminhando nesse sentido, analisa-se como a doutrina e a jurisprudência vêm 

lidando com o tema da prescrição intercorrente, para que se torne possível entender os 

motivos que levaram o legislador a buscar solucionar os conflitos daí advindos, com a 

previsão expressa, pelo Novo Código de Processo Civil (NCPC), do prazo em que a execução 

permanecerá suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis, bem como da 

aplicação da prescrição intercorrente.  

Em seguida, será dado enfoque específico à temática sob o ponto de vista da Lei nº 

6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF). É importante analisar o regramento dado pela 

LEF à prescrição intercorrente, pois o NCPC adotou sistemática bem similar àquela já 

existente na mencionada lei. Aborda-se, ainda, as principais discussões que existem na 

doutrina e na jurisprudência sobre a correta aplicação desse instituto. 

Por fim, analisa-se o tratamento dado ao instituto pelo NCPC com o objetivo de 

concluir se foram supridas todas as lacunas existentes no atual CPC. Nessa seara, traça-se um 

paralelo a respeito do tratamento da prescrição intercorrente em três diferentes diplomas 

legais, sendo eles, o atual Código de Processo Civil (1973), a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 

6.830/80) e o novo Código de Processo Civil, e a partir desse paralelo, o presente trabalho 

analisará a sistemática existente em cada diploma, e as principais discussões enfrentadas pela 

doutrina e pela jurisprudência em cada caso. 

Esse paralelo é importante porque, conforme será verificado, a lei vigente foi omissa 

ao não estabelecer um prazo máximo para a suspensão do processo de execução pela 

inexistência de bens penhoráveis do devedor, com arquivamento dos autos, ainda que de 

forma provisória. Assim, a execução poderia permanecer suspensa sine die diante da omissão 

legislativa.  

Por outro lado, a Lei 6.830/80 e a Súmula 314 do STJ1 enfrentaram esse problema e 

propuseram uma solução no caso da execução fiscal, estabelecendo a prescrição intercorrente 

em tais situações. Da mesma forma, o NCPC contemplou expressamente a possibilidade de 

                                                                 
1
 Súmula nº 314, STJ (2006): Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 

um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente. 
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prescrição intercorrente como forma de extinção do processo diante da inércia do credor após 

a suspensão por ausência de bens do devedor.  

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo principal discutir: Em que 

circunstâncias seria possível a aplicação da prescrição intercorrente no processo de execução? 

Quais as consequências advindas da lacuna em relação ao prazo de suspensão da execução 

por inexistência de bens passíveis de penhora do executado? O projeto de lei do Novo Código 

de Processo Civil supre a lacuna? 
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2. A TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E A 

OCORRÊNCIA DA EXECUÇÃO INFRUTÍFERA 

 

2.1. NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA NO SISTEMA PROCESSUAL 

BRASILEIRO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou, em seu artigo 5º, uma série de direitos e 

garantias fundamentais, dentre os quais destaca-se o chamado princípio da inafastabilidade da 

jurisdição,2 que garante a todos os cidadãos a faculdade de deduzir uma pretensão em juízo a 

fim de obter uma sentença de mérito. 

Contudo, em grande parte dos dissídios, a simples prolação de uma sentença de 

mérito reconhecendo uma relação obrigacional de pagar quantia certa entre as partes não é 

suficiente para satisfazer a pretensão do autor, e é necessária a atuação do Estado mediante a 

prática dos chamados atos executivos. Nesses casos instaura-se a execução por quantia certa 

fundada em título judicial, a qual se dará dentro dos próprios autos da ação de conhecimento3, 

tendo como fundamento o artigo 475-J, do CPC/73. 

                                                                 
2
 Art. 5º, CRFB/88: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo -se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
3
 Quando se tem como título executivo judicial a sentença penal condenatória, a sentença arbitral, a sentença 

estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 475-N, T T , IV e VL, CPC, respectivamente) ou 
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Noutro giro, não existe apenas a possibilidade de execução dos títulos executivos 

judiciais, uma vez que a nossa legislação conferiu a determinados documentos o status de 

títulos executivos extrajudiciais. Desta forma, estando o credor sob posse de um documento 

com força de título executivo extrajudicial, toda a fase de cognição do processo é dispensada, 

sendo o título diretamente executado por meio de um processo autônomo de execução, que 

terá como fundamento o artigo 652, do CPC/73. 

Nos ensinamentos de Fredie Didier Jr. (2013, p.523), a diferença entre estes dois tipos 

de execução de quantia certa está basicamente em sua fase inicial, quando o devedor é citado 

para promover o pagamento do débito. Após, não havendo o pagamento voluntário, realizar-

se-á a penhora, e a partir desse momento ambos os procedimentos passam a ser muito 

similares. 

Considerando que o presente trabalho tem como foco a questão da penhora 

infrutífera e suas implicações, não há necessidade para a análise das diferenças 

procedimentais descritas acima, uma vez que os regramentos do instituto da penhora, os quais 

passa-se a tratar, são os mesmos nas duas hipóteses. 

 

 

2.2. EXECUÇÃO INFRUTÍFERA: A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS 

 

 

Ao iniciar uma execução para pagamento de quantia certa, seja na forma de 

cumprimento de sentença ou processo autônomo, o credor requer a intimação (ou a citação, 

conforme a segunda hipótese) do devedor para efetuar o pagamento do valor devido. Sendo 

regularmente intimado, o executado tem um prazo para quitar o débito voluntariamente (3 

dias tratando-se de título extrajudicial e 15 dias tratando-se de título judicial). 

Não havendo o pagamento por parte do executado configura-se o inadimplemento, 

dando-se início a chamada "execução forçada", na qual o patrimônio do devedor responderá 

pelo cumprimento da obrigação (DIDIER JR., 2013, p. 259). O artigo 591 do CPC/73, 

consagra a responsabilidade patrimonial do devedor ao estabelecer que “O devedor responde, 

                                                                                                                                                                                                           
o acórdão que julga procedente a revisão criminal (art. 630, CPP) haverá a necessidade de instauração de um 

processo autônomo, contudo, este observará as regras do artigo 475-J, do CPC (DIDIER, JR, 2013, p. 532). 



12 
 

para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as 

restrições estabelecidas em lei”.4  

A satisfação do exequente se dá com a expropriação do patrimônio do executado, ou 

seja, é o seu patrimônio, presente e futuro, que garante o pagamento de todas as suas dívidas, 

excetuadas apenas as restrições previstas em lei5 (BUENO, 2012, p. 257). 

A efetivação da responsabilidade patrimonial do executado dá-se por meio da 

penhora, que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior (2014, p.417), “possui a função de 

individualizar o bem, ou os bens, sobre os quais o ofício executivo deverá atuar para dar 

satisfação ao credor e submetê-los materialmente à transferência coativa”. 

Desta forma, como toda execução depende de bens, que são os meios exteriores 

indispensáveis à tutela jurisdicional executiva (DINAMARCO, 2004, p. 783), quando não são 

encontrados bens penhoráveis no patrimônio do executado estamos diante de uma execução 

infrutífera. 

Assim sendo, considerando que o patrimônio do executado é o meio para satisfação 

do crédito da parte exequente, na hipótese de estarmos diante de uma execução infrutífera, 

não há como a execução prosseguir, sendo esse um dos casos de suspensão da execução, que 

passa-se a discorrer a seguir.  

 

 

2.3. A SUSPENSÃO DO PROCESSO E SUA RELAÇÃO COM A EXECUÇÃO 

 

 

O processo é formado por uma sucessão de atos processuais com o objetivo da 

obtenção de uma sentença de mérito (DIDIER JR, 2013, p. 341). A suspensão do processo 

consiste, portanto, na paralisação dos atos processuais, até que a causa suspensiva desapareça. 

Desta feita, tem-se que a suspensão do processo constitui uma situação jurídica 

provisória e temporária, ou seja, o processo não deixa de existir e produzir efeitos, o que 

ocorre é que não há a prática de nenhum ato processual novo enquanto durar a suspensão6. 

Sendo assim, cessada a causa que motivou a suspensão, o processo retoma seu curso normal, 

                                                                 
4
   Registrando-se, também, a possibilidade de realização de penhora de bens tidos como “pretéritos”, no caso de 

fraude à execução, especialmente. Fundamentos principais, art. 592, V, e art. 593 do CPC/73. 
5
 As restrições estabelecidas em lei são, dentre outras, as que constam dos artigos 648 a 650 do CPC/73.  

6
 Registrando as hipóteses do art. 266 do CPC/73: Durante a suspensão é defeso praticar qualquer ato processual; 

poderá o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. 
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a partir da fase ou momento processual em que se deu a paralisação (THEODORO JR, 2014, 

p. 691). 

A execução também prevê hipóteses de suspensão, sendo algumas delas iguais as do 

processo de conhecimento, outras, porém, particulares, as quais passa-se a discorrer. 

 

 

 

2.3.1. As hipóteses normativas de sua ocorrência 

 

 

Os casos de suspensão da execução estão previstos no artigo 791, do CPC/737. 

A primeira hipótese é para o caso dos embargos à execução serem recebidos com 

efeito suspensivo, nesse caso a suspensão se dá até o julgamento dos embargos. Cabe ressaltar 

que, caso os embargos refiram-se apenas à parte da obrigação, a execução suspende-se em 

relação às verbas impugnadas, porém prossegue em relação àquelas não abrangidas. Da 

mesma forma, havendo mais de um executado e tendo apenas um deles oposto embargos, a 

execução prosseguirá em relação aos outros, ficando suspensa apenas em relação ao 

embargante.  

A segunda hipótese prevista no artigo 791, do CPC/73, remete às hipóteses do artigo 

265, I a III, do mesmo diploma8, quais sejam: a) em caso de morte ou pela perda da 

capacidade processual da parte, representante ou advogado; b) por convenção das partes e c) 

pela oposição de exceções instrumentais. A hipótese prevista no inciso II, do artigo 791, do 

CPC/73 merece nosso destaque: 

 

Se a execução for suspensa genericamente, ou seja, sem causa ou motivo, pela 

convenção das partes, aplica-se o artigo 265 do CPC, devendo a suspensão sujeitar-

se ao prazo máximo de 6 meses. Por outro lado, a suspensão pode operar-se em 

razão de prazo concedido ao exequente para que o executado cumpra, 

voluntariamente, a obrigação, hipótese em que incide o art. 792, devendo a 

                                                                 
7
 Art. 791. Suspende-se a execução:  

I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III; 

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis. 
8
 Art. 265. Suspende-se o processo: 

I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu 

procurador; 

II - pela convenção das partes; (Vide Lei nº 11.481, de 2007) 

III - quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou do tribunal, bem como de suspeição ou 

impedimento do juiz; 
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suspensão manter-se durante o prazo concedido pelo exequente, ainda que superior a 

6 meses (DIDIER JR, 2013, p. 343).  

 

Por fim, a terceira hipótese trata-se da inexistência de bens passíveis de penhora, a 

qual dá-se destaque no próximo item. 

 

 

2.3.2. A específica situação da execução infrutífera e a suspensão do processo 

 

 

A execução promovida pelo Estado-juiz visa oferecer a um credor a satisfação de seu 

direito concreta e efetivamente, diferentemente do que ocorre no processo de conhecimento, o 

qual se resolve em sentenças (palavras) e não na realização de atos (DINAMARCO, 2004, p. 

53). 

Dessa forma, considerando que o objeto da execução de pagamento de quantia certa 

é o patrimônio do devedor, se o executado não possuir bens passíveis de penhora não há como 

a execução prosseguir, ocorrendo a suspensão prevista no inciso III, do art. 791 do CPC/73. 

Entretanto, a situação é provisória, visto que podem surgir, a qualquer momento, 

bens penhoráveis no patrimônio do executado, tornando possível a retomada do processo de 

execução. Insta salientar que, conforme já visto, a responsabilidade patrimonial em que se 

baseia a execução por quantia certa abrange tanto os bens atuais do devedor como os futuros 

(art. 591). Por isso, na hipótese em questão, a execução será suspensa (art. 791, III), e não 

extinta, podendo ser retomada a qualquer tempo, desde que surjam bens a executar 

(THEODORO JR, 2014, p. 693). 

Para Cândido Rangel Dinamarco (2004, p. 784) essa hipótese seria uma falsa 

suspensão da execução, pois, apesar da lei falar em uma suposta suspensão do processo 

executivo, não há a proibição da prática de atos processuais nem a sanção de nulidade dos que 

forem praticados. 

 

Na verdade, a paralisação da execução pela falta ou insuficiência de bens 

penhoráveis constitui uma falsa suspensão, pois, durante esse período, não é vedado 

ao juiz nem ao exequente praticar atos no processo. Muito pelo contrário: deve o 

exequente prosseguir na busca de bens penhoráveis, requerendo, até mesmo, que o 

juiz requisite informações à Receita Federal, ao sistema bancário, à Junta Comercial, 

à Secretaria da Fazenda etc (DIDIER JR, 2013, p. 345). 

 

Desta feita, observa-se que a suspensão do processo, nesse caso, justifica-se pela 

impossibilidade real de prosseguimento do feito, uma vez que o procedimento de execução 
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consiste em uma sequência de atos expropriatórios, de modo que, em não havendo bens a 

serem penhorados, torna-se impossível a realização desses atos e por conseguinte o 

prosseguimento da execução. 

  

 

2.3.2.1. A lacuna existente na hipótese normativa em relação ao tempo de suspensão da 

execução e os problemas dela decorrentes 

 

 

No processo de conhecimento a suspensão está regulada no artigo 265 do CPC/73, o 

qual prevê em seus parágrafos 2º, 3º e 5º o seu prazo máximo, diferente do que acontece no 

processo de execução, isso porque o CPC/73, apesar de ter trazido a previsão legal da 

suspensão para a hipótese de inexistência de bens penhoráveis do executado, não previu o 

período de duração desta suspensão. 

Dessa forma, pode-se concluir que a execução poderia permanecer suspensa por 

tempo indeterminado, até que fossem encontrados bens penhoráveis.  

Aqui está o cerne da problemática, pois, uma vez que o CPC/73 não prevê prazo 

máximo para que a execução permaneça suspensa, este abre espaço para uma possível 

eternização dos dissídios.  

A crítica normalmente feita é que o Judiciário não pode ficar à mercê do 

aparecimento de bens penhoráveis, pois isso pode demorar anos para acontecer, sendo tal 

comportamento incompatível com a garantia constitucional de duração razoável do processo9 

e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios. Além do mais, nas 

palavras de Araken de Assis (2007, p. 462) uma suspensão indefinida seria “ilegal e gravosa” 

ao devedor, que ficaria sujeito a uma “permanente” litispendência.  

 

E a segurança que se expressa na estabilização das relações jurídicas imporá, como 

de fato impõe, que se cogite um lapso temporal pelo qual tal fenômeno processual 

possa se verificar – a suspensão do processo executivo – até que seja reativado ou, 

em prejuízo do credor, seja-lhe decretada a prescrição de lide insatisfeita 

(MATTOS; RIOS, 2008, p. 33).  

 

                                                                 
9
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo -se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à ig ualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
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Outra problemática refere-se à questão da prescrição intercorrente, isto porque 

consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ10 

(relativa à matéria de Direito Privado), durante a suspensão da execução por inexistência de 

bens penhoráveis não flui o prazo de prescrição intercorrente. Desta forma, além da 

eternização dos dissídios, a inexistência de um prazo máximo para a suspensão da execução, 

acaba por tornar a obrigação de certa forma imprescritível, assunto que será tratado mais 

profundamente no próximo capítulo. 

Conclui-se, então, que o estabelecimento de um prazo máximo para que a execução 

permaneça suspensa solucionaria vários problemas enfrentados atualmente, o que por si só 

não afastaria outras indagações, tais como: qual seria o prazo máximo adequado? A partir de 

quando passaria a correr a prescrição intercorrente? É sobre essas e outras perguntas que 

passa-se a discorrer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
10

 Para tanto conferir, v: Acórdão unânime da 3ª Turma do STJ, Resp n. 16.558/MG, rel. Min. Nilson Naves, j. 

30.03.1992, publicado no DJ de 18.05.1992; Acórdão unânime da 3ª Turma do STJ, Resp n. 154.782/PR, rel. 

Min. Waldemar Zveiter, j. 22.09.1998, publicado no DJ de 29.03.1999; Acórdão unân ime da 3ª Turma do STJ, 

Resp n. 315.429/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06.12.2001, publicado no DJ de 18.03.2002; 

Acórdão unânime da 4ª Turma do STJ, AgRg no AREsp 755602 / PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 

17.11.2015, publicado no DJ de 23.11.2015; Acórdão unânime da 4ª Turma do STJ, AgRg no AREsp 

277.620/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.12.2013, DJe de 03.02.2014; Acórdão unânime da 4ª 

Turma do STJ, REsp 774034 / MT, rel. Min. Raul Araújo, j. 18.06.2015, publicado no Dje de 03.08.2015. 
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3. A PRESCRIÇÃO CIVIL, TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA E 

PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA 

 

3.1. NOTAS SOBRE A SEGURANÇA JURÍDICA 

 

A principal motivação para a existência de um sistema jurídico é assegurar aos 

membros de uma determinada sociedade um grau de segurança em suas relações. Foi com 

base nessa afirmativa que a Constituição Federal de 1988 consagrou em seu artigo 5º, 

XXXVI11, um dos princípios mais importantes do nosso ordenamento jurídico, conhecido 

como segurança jurídica12. 

                                                                 
11

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo -se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
12

 Como registra Habermas (1997a;1997b), em diversas passagens de sua obra, o direito consiste em peculiar 

instrumento de estabilização de expectativas de comportamento. Assim também em Canotilho (1999, p.37): “O 

direito, o verdadeiro direito, é mais uma auto-regulação social do que uma regulamentação estatal.” Assim 

também em Hart (2001, p.310): “De facto, penso que é totalmente despiciendo procurar qualquer finalidade mais 

específica que o direito, enquanto tal, sirva, para além de fornecer orientações à co nduta humana e padrões de 

crítica de tal conduta.” Assim também em Nino (2001, p.3): “El derecho cumple la función de evitar o resolver 

algunos conflitos entre los indivíduos y de proveer de ciertos médios para hacer possible la cooperación 

social.” 
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A segurança jurídica é o que proporciona a estabilidade nas relações jurídicas, 

tornando previsível a atividade estatal. Desta forma, o indivíduo enquanto sujeito ativo e 

passivo das relações sociais, ao saber quais são as normas jurídicas vigentes, passa a ter 

expectativa de que elas se cumpram (MEDAUAR, 2008, p. 228).  

Seguindo por essa lógica, verifica-se que a segurança jurídica é incompatível com o 

arbítrio estatal, uma vez que parte do pressuposto de existência de uma ordem jurídica estável, 

na qual não ocorrerão interferências inesperadas no patrimônio jurídico do indivíduo. Da 

mesma forma, a segurança jurídica atribui ao indivíduo condições de confiar no Estado e nos 

demais indivíduos, dando-lhe a certeza de saber que determinados fatos jurídicos 

desencadearão determinadas consequências (LUCCA, 2015, p. 59).  

 

A segurança, é, sobretudo e antes que nada, uma radical necessidade antropológica 

humana e o “saber ao que agarrar-se” é um elemento constitutivo da aspiração 

individual e social à segurança; raiz comum de suas distintas manifestações na vida 

e fundamento de sua razão de ser como valor jurídico (LUÑO, 1991, apud ÁVILA, 

2011, p. 32). 

 

Desta forma, é correto afirmar que a ideia de segurança jurídica é inerente à própria 

ideia de direito, e, por conseguinte, de Estado Democrático de Direito, uma vez que não há 

como considerar a existência de um sistema jurídico que não possua um mínimo de certeza, 

eficácia e ausência de arbitrariedade (ÁVILA, 2011, p. 127). 

Assim sendo, tem-se que o princípio da segurança jurídica é elemento indispensável 

ao Estado de Direito, ao mesmo tempo em que o Estado de Direito é condição necessária da 

segurança jurídica (LUCCA, 2015, p. 58) 

Nesse sentido, é possível verificar que a segurança jurídica atua como embasamento 

de uma série de institutos e regras do nosso ordenamento jurídico, como por exemplo, a 

intangibilidade da coisa julgada, a proteção aos direitos adquiridos e ao ato jurídico perfeito, a 

preclusão, a decadência e a prescrição, que passará a ser o enfoque deste capítulo. 

Conclui-se, portanto, que a prescrição é um dos institutos necessários à garantia da 

segurança jurídica, isto porque o exercício de direitos não deve ser uma ameaça eterna contra 

sujeitos obrigados, que não devem estar submetidos indefinidamente à direitos que não se 

extinguem com o passar do tempo13. 

 

 

                                                                 
13

 Importante frisar que estamos abordando o instituto da prescrição civil, uma vez que em outros ramos do 

direito existem regramentos diferenciados, como por exemplo, a existência de crimes imprescritíveis no âmbito 

do direito penal. 
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3.2. A RELAÇÃO ENTRE A PRESCRIÇÃO E O PROCESSO CIVIL 

 

3.2.1. Panorama geral sobre a prescrição civil 

 

 

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a prescrição é um instituto que pode possuir 

diversos perfis. No âmbito penal, a prescrição extingue o jus puniendi ou o direito de executar 

a sentença penal condenatória, em se tratando de prescrição intercorrente; no âmbito 

tributário, a prescrição é causa de extinção do próprio crédito tributário; já no direito civil, que 

é o foco deste trabalho, a prescrição é causa de extinção da pretensão. 

O instituto da prescrição, nas palavras de Maria Helena Diniz (2012, p. 431), “foi 

criado como medida de ordem pública para proporcionar segurança às relações jurídicas, que 

seriam comprometidas diante da instabilidade oriunda do fato de se possibilitar o exercício da 

ação por prazo indeterminado”. Assim, uma vez que a incerteza na ordem jurídica não deveria 

ser tolerada, é possível afirmar que há um interesse público na existência da prescrição, fato 

que justifica, por exemplo, a sua decretação de ofício pelo juiz, sua irrenunciabilidade antes 

de consumada e a inalterabilidade dos prazos por vontade das partes (TEIXEIRA, 2012, p. 

456). 

Define-se, então, a prescrição como sendo a perda da pretensão14 ocorrida por 

inatividade do titular no prazo que a lei estabeleceu. Isto quer dizer que, apesar de a lei 

conferir ao indivíduo determinado direito de agir, caso ocorra a inércia do titular em exercer 

este direito, o mesmo já não poderá ser tutelado (AMARAL, 2006, p.565). 

A lógica desse instituto é a seguinte: se o titular de um direito nada faz para protegê-

lo ou tutelá-lo, pode-se concluir que há um desinteresse por parte desse mesmo titular. Desta 

feita, diante da necessidade de um mínimo de segurança jurídica nas relações negociais, a 

prescrição é o ônus cabível para tal postura, atendendo à máxima de que  “dormientibus non 

succurrit jus” (MINHOTO, [201-]). Neste mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves (2012) 

aponta que a prescrição possui três requisitos: a violação do direito, com o nascimento da 

pretensão, a inércia do titular e o decurso do tempo fixado em lei. 

                                                                 
14

 “A violação do direito, que causa dano ao titular do direito subjetivo, faz nascer, para esse titular, o poder de 

exigir do devedor uma ação ou omissão, que permite a composição do dano verificado. A esse direito de exigir 

chama a doutrina de pretensão, por influência do direito germânico (anspruch). A pretensão revela-se, portanto, 

como um poder de exigir de outrem uma ação ou omissão”. (GONÇALVES, 2012, p. 472) 
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Registra-se, também, que, o que ocorre na prescrição é a extinção da pretensão, 

sendo que o direito em si permanece inalterado, porém sem proteção jurídica para solucioná-

lo. É nesse sentido que o artigo 882 do Código Civil15 estabelece que não se pode repetir o 

que se pagou para solver dívida prescrita, ou seja, se um indivíduo pagar uma dívida prescrita, 

não pode pedir a devolução da quantia paga, já que existia o direito de crédito que não foi 

extinto pela prescrição.  

Noutro giro, o Código Civil de 2002, ao disciplinar o instituto da prescrição, 

determinou em seu artigo 193 que a prescrição também pode ser alegada em qualquer grau de 

jurisdição, pela parte a quem aproveita, ou seja, o réu não precisa alegá-la na primeira 

oportunidade em que se manifestar no processo, isso quer dizer que a falta de invocação da 

prescrição na contestação não implica em renúncia tácita (GONÇALVES, 2012)16.  

Cumpre destacar aqui o posicionamento de Fredie Didier Jr. (2009, p. 456), segundo 

o qual o magistrado só poderá conhecer de ofício a prescrição até a primeira manifestação do 

réu nos autos. Após a apresentação de resposta pelo réu, o magistrado deve esperar sua 

provocação, pois como se trata de um direito do réu, não há sentido em conferir-se ao 

magistrado o poder de exercitá-lo em nome do demandado, que, estando em juízo e podendo 

exercê-lo, não o exerceu. 

Por fim, cumpre ressaltar que tratamos até então da prescrição extintiva, contudo há 

que se registrar a existência da prescrição aquisitiva.  

 

Chama-se prescrição aquisitiva ou usucapião a aquisição do direito real pelo 

decurso do tempo, e é instituída em favor daquele que tiver, com ânimo de dono, o 

exercício de fato das faculdades inerentes ao domínio, ou a outro direito real, 

relativamente a coisas móveis ou imóveis, por um período prefixado pelo legislador 

(PEREIRA, 2011, p. 570).  

 

Superadas as considerações iniciais sobre o instituto da prescrição, passa-se a 

discorrer especificamente sobre a relação entre esta e o processo civil. 

 

 

3.2.2. A abordagem dessa relação 

 

                                                                 
15

 “Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente 

inexigível”. 
16

 Entretanto, relembra-se que no âmbito dos recursos extraordinários (RE e RESP), torna-se necessária a 

realização do prequestionamento da matéria de direito a ser veiculada como objeto da peça recursal, mesmo que 

se trate de matéria de ordem pública, analisada de ofício pelo magistrado. Com o registro de que, uma vez 

conhecidos os recursos extraordinários, o STF/STJ poderá reconhecer a prescrição (e demais matérias de ordem 

pública), mesmo que de ofício. 
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O Código Civil de 2002 aborda uma série de aspectos processuais da prescrição. 

Dentre estes, destaca-se a regra do artigo 196 do CC17, que estabelece que a prescrição 

iniciada contra uma pessoa continuará correndo contra o seu sucessor.  

O mesmo diploma, nos artigos 197 e 19818,  também dispõe que não correrá 

prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º do CC19; os ausentes do país a serviço 

da União, Estados ou Municípios; os que servirem as Forças  Armadas em tempo de guerra, 

dentre outros. 

Da mesma forma, quando uma condição suspensiva estiver pendente, não tenha 

vencido o prazo ou pender ação de evicção, não correrá prescrição (art. 199 do CC20). Por 

fim, a prescrição também não correrá se a ação se originar de fato que deva ser apurado no 

juízo criminal e ainda não exista sentença definitiva, conforme artigo 200 do CC21 

Por sua vez, os artigos 205 e 206 do Código Civil estabelecem os prazos 

prescricionais a que estão sujeitas cada tipo de pretensão. A aplicação do prazo geral de dez 

anos, constante no artigo 205 é residual, pois o artigo 206 elenca uma série de prazos 

especiais para determinadas espécies de relações jurídicas, de maneira que o prazo de 10 anos 

só é aplicado caso não haja previsão de prazo especial para a relação em questão. 

Assim sendo, considerando que a prescrição é a perda da pretensão ocorrida por 

inércia do titular de um direito, o que ocorre com a fluência de seu prazo caso seja exercida a 

pretensão, por meio da propositura da ação, dentro do prazo previsto pelos artigos 205 e 206 

do CC? 

O Código Civil, em seu artigo 20222, elenca as causas que interrompem a prescrição. 

Dessa forma, ocorrendo qualquer uma delas, interrompe-se o prazo de prescrição, que voltará 

a correr por inteiro, extinguindo o tempo já decorrido (GONÇALVES, 2012). 

                                                                 
17

 Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 
18

 Art. 197. Não corre a prescrição: I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; II - entre 

ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou 

curadores, durante a tutela ou curatela. 

Art. 198. Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3o; II - contra os ausentes do 

País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios; III - contra os que se acharem servindo nas 

Forças Armadas, em tempo de guerra. 
19

 Com as modificações trazidas pela Lei nº 13.146, de 2015, que revogou os incisos I, II e III do art. 3º,  

somente os menores de 16 anos são atualmente considerados absolutamente incapazes. 
20

 Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I - pendendo condição suspensiva; II - não estando vencido o 

prazo; III - pendendo ação de evicção. 
21

 Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição  

antes da respectiva sentença definitiva. 
22

 Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: 

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na 

forma da lei processual; 
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O intuito da interrupção da prescrição é a proteção do credor que mostra interesse em 

defender seus direitos. Assim sendo, o inciso I, do já mencionado artigo 202, do Código Civil, 

estabelece que a prescrição interrompe-se “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que 

ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.  

Em relação a essa hipótese, é importante ressaltar que o CPC/73, em seu artigo 21923, 

prevê que a interrupção da prescrição somente se dá com a citação do réu. Ainda, de acordo 

com os parágrafos primeiro ao quarto do mesmo artigo, a interrupção da prescrição retrocede 

à data do ajuizamento da demanda, mas desde que a citação do réu se faça no prazo legal. 

Dessa forma, verifica-se que há um conflito aparente de normas, uma vez que o 

Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordenar a 

citação do réu, enquanto o CPC/73 estabelece que a mesma se dará com a efetiva citação do 

réu. 

Sem adentrar em discussões doutrinárias acerca do tema, uma vez que este não é o 

foco do presente trabalho, a melhor solução seria considerar a revogação parcial do caput do 

artigo 219 do CPC/73, por força do artigo 202 do CC, mantendo-se as ressalvas constantes 

dos parágrafos primeiro a quinto (NOGUEIRA, 2015, p. 494). Dessa maneira, considera-se 

interrompida a prescrição a partir do despacho inicial que determinar a citação do réu, 

retroativamente à data da propositura da ação. 

Seguindo para as outras hipóteses de interrupção da prescrição constantes no artigo 

202 do CC, temos no inciso II que a prescrição interrompe-se por “protesto, nas condições do 

inciso antecedente”, vale ressaltar que trata-se de protesto judicial, que não se confunde com o 

protesto cambial, porém este último também interrompe a prescrição, conforme inciso III do 

mesmo artigo (GONÇALVES, 2012).  

Por fim, conforme disposto nos incisos IV, V e VI do artigo 202 do CC, também 

interrompe a prescrição: a) a apresentação de título de crédito em juízo de inventário ou em 

concurso de credores; b) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor (qualquer 

manifestação ativa do credor); c) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que 

                                                                                                                                                                                                           
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;  

III - por protesto cambial; 

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;  

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;  

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.  

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato 

do processo para a interromper. 
23

 Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando 

ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. 
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importe reconhecimento do direito pelo devedor. Salienta-se que a última hipótese é a única 

que se dá sem a manifestação do credor. 

Assim, após iniciada uma demanda cujo prazo prescricional fora interrompido, não 

haveria como reiniciar a contagem do mesmo. Contudo, conforme será tratado no próximo 

item, há a possibilidade de o prazo prescricional voltar a fluir mesmo após o ingresso da 

demanda. É o instituto conhecido como prescrição intercorrente, que foi implicitamente 

admitido pelo parágrafo único do artigo 202 do CC24.   

 

 

3.2.2.1. O instituto da prescrição intercorrente 

 

 

Interrompida pela citação, poderia concluir-se que a prescrição somente voltaria a 

correr depois de encerrado o processo. Entretanto, se após o início da demanda verificar-se a 

inércia injustificada do autor, a prescrição recomeça a contar a partir do ato que a 

interrompeu. 

Nesse diapasão a prescrição intercorrente irá se consumar quando a paralisação 

injustificada perdurar pelo mesmo prazo da prescrição da pretensão, ou seja, apesar de a 

prescrição ser interrompida com o ajuizamento da demanda, a inércia do autor fará recomeçar 

a contagem do prazo prescricional de modo intercorrente, ou seja, durante o andamento do 

processo (FERNANDES; VERUSSA, 2013, p.10). 

 

Configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado 

permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal 

suficiente para a perda da pretensão. Interrompida a prescrição, o prazo voltará a 

fluir do último ato do processo ou do próprio ato que a interrompeu (a citação 

válida, v. g.), devendo o processo ser impulsionado pelo autor. Não pode este 

permanecer inerte, abandonando o andamento da causa durante prazo superior 

àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão (GONÇALVES, 2012, p. 472). 

 

Desta feita, tem-se que a diferença entre a prescrição e a prescrição intercorrente, é 

que a primeira é contada a partir do momento em que nasce a pretensão para o autor, 

enquanto na prescrição intercorrente, o prazo é contado a partir do momento em que o autor 

deixa de promover a movimentação do processo quando lhe caberia a prática de algum ato 

processual. 

                                                                 
24

 Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:  

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato 

do processo para a interromper. 
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3.2.3. A prescrição na demanda executiva 

 

3.2.3.1. Considerações iniciais 

 

 

De acordo com o verbete da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo 

prazo de prescrição da ação”. Dessa forma, em relação aos títulos executivos judiciais, conta-

se a prescrição da execução a partir do dia posterior ao não cumprimento voluntário da 

sentença.  

Assim sendo, tratando-se de cumprimento de sentença decorrente da condenação por 

danos materiais, por exemplo, o credor deve dar início ao procedimento executivo em, no 

máximo, 3 anos (art. 206 , § 3º , V , do Código Civil), a contar do dia posterior ao não 

cumprimento voluntário da sentença.  

Em relação aos títulos extrajudiciais, para cada qual há prazo de prescrição previsto 

no Código Civil ou nas leis extravagantes. Por exemplo, a pretensão a executar dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC25 

é de cinco anos, enquanto o prazo de prescrição da pretensão26 a executar o cheque é de seis 

meses, contado do término do prazo de apresentação, conforme a regra especial do art. 59 da 

Lei nº 7.357/85, mantida pela ressalva do art. 206, § 3º, VIII, do CC27 (ASSIS). 

Dessa forma, conclui-se que o prazo da prescrição da pretensão a executar varia 

conforme o título executivo judicial ou extrajudicial, bem como a disciplina específica num e 

noutro caso. 

                                                                 
25

 Art. 206. Prescreve:  

§ 5
o
 Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular; 
26

 A pretensão a que refere-se é a de execução do cheque, cujo prazo é de 6 meses, conforme a Lei nº 7.357/85: 

Art . 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 

desta Lei assegura ao portador.  

No entanto, vale ressaltar que há prazo prescricional diferenciado para outros tipos de pretensões envolvendo o 

cheque, como a ação de locupletamento ilícito (2 anos) e a ação monitória (5 anos): 

 Art . 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com 

o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição 

prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei;  

Súmula 503 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força 

executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.  
27

 Art. 206. Prescreve: 

§ 3
o
 Em três anos: VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial; 
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Passando a análise da interrupção da prescrição, verifica-se que não existem regras 

específicas em relação à contagem e interrupção da prescrição na demanda executiva. Desta 

forma são aplicadas as mesmas regras previstas para o processo de conhecimento, por força 

do teor do artigo 598 do CPC28. 

Assim sendo, na hipótese de execução fundada em título extrajudicial, a partir do 

momento que o juiz proferir o despacho ordenando a citação do executado, interrompe-se o 

prazo prescricional, retroativamente à data da propositura da ação. Já na hipótese de execução 

fundada em título judicial é necessária uma análise mais minuciosa.  

Sendo a execução de título judicial, ou cumprimento de sentença, uma fase dentro do 

mesmo processo em que houve a cognição, pela aplicação do caput do art. 20229 do CC, não 

se poderia falar em recomeço do prazo prescricional, uma vez que o processo não teria sido 

encerrado. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. (2013, p. 544) assevera que a aplicação desse 

dispositivo atenta contra a segurança jurídica, e por isso deve-se aplicar o instituto da 

prescrição intercorrente. Dessa forma, a prescrição voltaria a fluir a partir do momento em 

que fosse configurado o inadimplemento do devedor, o que ocorre após o prazo de 15 dias 

para pagamento espontâneo. 

Dessa feita, voltando a fluir o prazo prescricional, este só será interrompido caso o 

credor desse início à fase de cumprimento de sentença, e o juiz despachasse no sentido de 

ordenar a intimação do devedor nos moldes do art. 475-J do CPC.  

Entretanto, como já foi tratado no item anterior, existe a possibilidade de retorno da 

contagem do prazo prescricional após a sua interrupção, ao que denomina-se prescrição 

intercorrente. Esse instituto também é utilizado na demanda executiva, existindo, porém, 

divergência no que concerne às hipóteses em que o mesmo poderá ser aplicado, ao que passa-

se a tratar nos próximos itens. 

 

 

3.2.3.2. A aplicabilidade da prescrição intercorrente 

 

3.2.3.2.1. A inércia do exequente 

 

 

                                                                 
28

 Art. 598. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de conhecimento. 
29

 Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. 
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Após iniciada uma demanda executiva, caberá ao exequente uma série de atos com o 

intuito de promover o regular andamento do feito. Dessa maneira, ocorrendo a inércia do 

exequente quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado, durante prazo 

superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição 

intercorrente (FARIAS; ROSENVALD, 2012, p. 742). 

A lógica do instituto é a de que a mesma inércia que conduz a extinção da pretensão 

antes de iniciado o processo é também justificativa para conduzir a extinção da pretensão 

mesmo quando o feito já foi iniciado, mas inexiste seu desenvolvimento regular por conta do 

credor mostrar-se desinteressado. 

Por este motivo justifica-se a aplicação da prescrição intercorrente caso seja 

verificada a inércia contínua e ininterrupta do exequente, durante um tempo suficiente para a 

ocorrência da própria perda da pretensão (FARIAS; ROSENVALD, 2012, p. 742).  

 

 

3.2.3.2.2. A suspensão do processo executivo na ausência de bens penhoráveis 

 

 

Questão mais delicada diz respeito à possível fluência do prazo prescricional, depois 

de iniciada a execução, na hipótese de suspensão do processo por ausência de bens 

penhoráveis do executado. Em relação a esse tema é possível verificar diversas correntes na 

doutrina, senão vejamos. 

Alguns autores (MARINONI; ARENHART, 2007, p.338; FUX, 2009, p. 82; apud 

NOGUEIRA, 2014, p. 495; BUENO, 2012, p. 90) defendem a tese de que é possível a 

fluência do prazo prescricional durante a suspensão da execução, porque se por um lado a 

falta de bens penhoráveis conduz à impossibilidade fática de se promover a execução, por 

outro lado a paralisia do procedimento executório não poderia ser eterna ou indefinida. Para 

eles, a suspensão permaneceria até a consumação do lapso prescricional, podendo a prescrição 

ser pronunciada de ofício pelo juiz.  

 

Suspenso o processo recomeça a correr o prazo prescricional da obrigação. Essa 

circunstância é especialmente importante no caso de não serem encontrados bens 

penhoráveis. Decorrido o lapso prescricional, o devedor pode pedir a declaração da 

extinção da obrigação pela prescrição (GRECO FILHO, 2008, apud NOGUEIRA, 

2014, P. 495). 

 

No mesmo sentido é o entendimento de Leonardo Greco (1999, p. 230 apud 

NOGUEIRA, 2014, p. 495), que assevera que apesar da suspensão não extinguir o processo 

de execução, recomeça a fluência do prazo prescricional, porém o autor usa como justificativa 
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uma analogia à suspensão na execução contra devedor insolvente, capaz de desencadear a 

fluência do prazo prescricional, prevista nos artigos 777 e 778 do Código de Processo Civil30. 

Por fim, na mesma linha de raciocínio, Arlete Inês Aurelli (2008, apud NOGUEIRA, 2014, p. 

495) argumenta que “em nome do princípio da segurança jurídica, não se pode premiar a 

inércia, daí admitir a fluência do prazo de prescrição enquanto suspensa a execução”. 

Por outro lado, existem autores (GONÇALVES, 2008; DONIZETTI, 2010; 

SANTOS, 2009; DIDIER JR. et al., 2010 apud NOGUEIRA, 2014, p. 496) que entendem não 

ser possível que o prazo prescricional flua durante a suspensão da execução por inexistência 

de bens passíveis de penhora, isto porque não se trata propriamente de inércia do credor, mas 

sim de uma impossibilidade fática de continuidade do procedimento executório.  

Como já foi exposto no primeiro capítulo do presente trabalho, a Segunda Seção do 

STJ, composta pelas 3ª e 4ª Turmas, incorporou em seu entendimento jurisprudencial essa 

segunda corrente, segundo a qual suspensa a execução por inexistência de bens penhoráveis, 

não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente31.   

Noutro giro, cumpre ressaltar a posição de Humberto Theodoro Júnior (2014, p. 

694), que defende a extensão às execuções civis do regramento constante no art. 40, da Lei nº 

6.830/80, o qual abordaremos no próximo capítulo.  

Diante de todos os posicionamentos aqui mencionados, percebe-se que há grande 

controvérsia doutrinária sobre a possibilidade de configuração da prescrição intercorrente 

durante a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis. 

Entende-se que a aplicação da prescrição intercorrente durante a suspensão da 

execução por inexistência de bens penhoráveis não seria adequada, visto que não trata-se de 

hipótese de inércia do credor, mas sim de impossibilidade real da realização de qualquer ato 

expropriatório.  

Por outro lado, a inexistência de regramento legal prevendo o prazo máximo em que 

a execução permaneceria suspensa atenta contra a segurança jurídica, senão vejamos:  

Partindo da premissa de que o prazo de prescrição não pode fluir durante a suspensão 

da execução, e considerando o fato de que a execução pode permanecer suspensa sine die, 

                                                                 
30

 Art. 777. A prescrição das obrigações, interrompida com a instauração do concurso universal de credores, 

recomeça a correr no dia em que passar em julgado a sentença que encerrar o processo de insolvência.  

Art. 778. Consideram-se extintas todas as obrigações do devedor, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da data do encerramento do processo de insolvência. 
31

 Vide nota 10. 
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caso nunca sejam encontrados bens penhoráveis no patrimônio do executado, podemos nos 

ver diante de uma possível eternização de um dissídio.  

Dessa maneira, acredita-se que a melhor solução seria o estabelecimento de um prazo 

máximo pelo qual a execução permaneceria suspensa, durante o qual não fluiria o prazo 

prescricional. Após esse prazo, caso não sejam encontrados bens penhoráveis os autos seriam 

arquivados e a partir de então o prazo prescricional voltaria a correr. 

Contudo, entende-se não ser adequado que a partir do arquivamento volte a fluir o 

mesmo prazo prescricional previsto segundo as regras de direito material, visto que as 

execuções com prazos prescricionais relativamente curtos, como as fundadas em cheque (seis 

meses), seriam extintas em um lapso temporal muito curto, o que não seria o mais adequado 

sob o ponto de vista do credor, uma vez que a suspensão não ocorreu por sua inércia, mas sim 

por uma impossibilidade real de continuidade do procedimento executivo (NOGUEIRA, 

2014, p. 499).   

Assim sendo, entende-se que a melhor solução seria fixar um prazo razoável, sem 

fazer correspondência com os prazos prescricionais, ao término do qual a execução seria 

extinta. 
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4. A ESPECIFICIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL E SUA SUSPENSÃO NO CASO 

DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS 

 

4.1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

 

Como foi visto, no atual Código de Processo Civil e no próprio Código Civil não há 

a previsão legal da prescrição intercorrente, sendo a mesma uma construção doutrinária e 

jurisprudencial.  

Dessa forma, considerando a inexistência de previsão no âmbito civil, a 

jurisprudência e a doutrina passaram a importar o conceito de prescrição intercorrente da Lei 

de Execuções Fiscais, que já previa a aplicação desse instituto desde 2004. Aprofundemos, 

então, sobre essa perspectiva. 

A execução fiscal é regulada pela Lei nº 6.830/80 (LEF) e, subsidiariamente, pelas 

disposições do Código de Processo Civil. A LEF estabelece o devido processo legal para 

exigência judicial de quaisquer créditos estatais definidos como dívida ativa da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não, incluindo atualização monetária, juros e multa de mora 

e demais encargos previstos em lei ou contrato (art. 2º, § 2º, da LEF).  

A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública será o título executivo extrajudicial 

apto a legitimar a propositura da execução fiscal, cujo Termo deverá conter, nos termos do 

art. 2º, § 3º, da LEF: a) o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o 

domicílio ou residência de um e de outros; b) o valor originário da dívida, bem como o termo 

inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 
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c) a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; d) a indicação, se for o 

caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento 

legal e o termo inicial para o cálculo; e) a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida 

Ativa; f) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida.  

 Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise da suspensão da execução 

fiscal na hipótese de ausência de bens penhoráveis do executado. 

A Lei 11.051/2004 alterou a LEF incluindo o parágrafo 4º ao artigo 40, fazendo 

constar a possibilidade de uma nova modalidade de prescrição intercorrente: 

 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, 

não correrá o prazo de prescrição. 

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante 

judicial da Fazenda Pública. 

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor 

ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. 

§4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 

reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) 

§5º -  A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado 

por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) 

 

Dessa forma, não localizado o executado, ou não sendo encontrados bens de sua 

titularidade passíveis de penhora, o juiz suspenderá o curso da execução fiscal durante o prazo 

máximo de um ano, não correndo nesse período o prazo de prescrição. Passado esse período e 

não sendo encontrado o executado ou seus bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, 

começando daí, a correr o prazo de prescrição intercorrente (DIDIER JR., 2013. P. 793). 

Frise-se que os autos podem ser desarquivados para prosseguimento da execução, acaso 

localizados o executado ou seus bens. 

Importante destacar o enunciado da súmula 314 do STJ nesse mesmo sentido: “Em 

execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual inicia-se o prazo da prescrição intercorrente”. 

Dessa maneira, enquanto o parágrafo 4º do artigo 40 da LEF estabelece como termo 

inicial da prescrição intercorrente a decisão que tiver ordenado o arquivamento dos autos da 

execução fiscal, a Súmula nº 314 do STJ, publicada após o advento do mencionado parágrafo 
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4º, assevera que o prazo da prescrição intercorrente tem início logo em seguida à suspensão 

do processo executivo por um ano (SOARES, 2009 apud SILVA, 2014). 

A súmula foi editada para impedir a eternização dos dissídios, uma vez que em 

determinadas execuções inexiste nos autos o despacho ordenando o arquivamento dos autos. 

O magistrado, nesses processos, despacha determinando a suspensão da execução pelo 

período de um ano, sem ordenar, no mesmo despacho ou em despacho posterior, o 

arquivamento do feito. Nestas hipóteses, em virtude da ausência do termo a quo do prazo 

prescricional, qual seja, o despacho de arquivamento, a prescrição intercorrente jamais teria 

início, eternizando-se a respectiva execução fiscal (SILVA, 2014). 

Aplicando o disposto na mencionada súmula, e decorrido o prazo prescricional, o 

juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato.  

Insta salientar que  a “prescrição intercorrente” do art. 40 da LEF difere daquela 

criada pela doutrina e jurisprudência, uma vez que naquela não há propriamente inércia do 

credor, mas apenas a não localização de bens penhoráveis do devedor. Percebe-se que o 

legislador privilegiou a tranquilidade social e a redução dos números de processos, utilizando 

como fundamento da prescrição intercorrente do art. 40 da LEF, a estabilidade das relações 

jurídicas (TEIXEIRA, 2012, p. 459). 

 

 

4.2. PANORAMA JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO ACERCA DAS 

DISCUSSÕES PRINCIPAIS 

 

 

O parágrafo quarto do art. 40 da LEF foi introduzido em 2004 pela Lei nº 11.051 e 

deu início a uma série de discussões sobre a sua correta aplicação, principalmente na 

jurisprudência. 

A primeira delas, em relação ao termo inicial de contagem da prescrição 

intercorrente, já foi pacificada pelo STJ por meio da edição da Súmula 314, que estabeleceu o 

fim do período de um ano de suspensão da execução como termo inicial para a contagem, 

independentemente da prolação de despacho que ordene o arquivamento dos autos, conforme 

exposto no item anterior.   

Outra discussão se deu em relação a qual seria o pedido de suspensão por parte da 

Fazenda Pública que seria apto a inaugurar o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF.  
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De acordo com José Roberto Fernandes Teixeira (2012, p. 458) a suspensão de um 

ano tem sentido apenas quando o exequente não encontrar bens, o que significa dizer que já 

houve a conclusão de uma procura de bens, mas estes inexistiam ou não foram localizados. 

Para o autor, a ressalva é importante pois normalmente o exequente pede a suspensão do feito 

para diligenciar no sentido de localizar os bens penhoráveis, quando então irá envidar 

esforços para tanto, das mais variadas formas, e essa suspensão para diligências seria diferente 

da suspensão prevista no art. 40 da LEF.  

Contudo, ao contrário do entendimento sustentado pelo autor mencionado, é possível 

verificar na jurisprudência do STJ a aplicação da prescrição intercorrente mesmo quando não 

se trata da suspensão por inexistência de bens penhoráveis prevista no art. 40, da LEF. 

Por exemplo, a 1ª Seção da Corte (composta pelas 1ª e 2ª Turmas) se manifestou em 

recurso especial admitido como representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C, § 1º, 

do CPC/7332, sobre a possibilidade de configuração da prescrição intercorrente nas execuções 

arquivadas com base no baixo valor do crédito, nos moldes do art. 20 da Lei nº 10.522/02, 

senão vejamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 

10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEF. APLICABILIDADE. 

1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como 

aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente 

sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às 

execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de 

penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. 

Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada. 

2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do 

débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 

10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar 

paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o 

arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo 

prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 

3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não 

localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a existência de execuções 

eternas e imprescritíveis –, também justifica o decreto de prescrição nos casos em 

que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados. 

4. O § 1º do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções 

quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto com a norma 

do art. 40, § 4º, da LEF – que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a 

estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando 

assim a perpetuidade dessas ações de cobrança. 

                                                                 
32

 Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o 

recurso especial será processado nos termos deste artigo. § 1o  Caberá ao presidente do tribunal de origem 

admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal 

de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal 

de Justiça. 
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5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e 

da Resolução STJ n.º 08/2008 (Recurso Repetitivo Tema: 100, REsp 1102554, 

Relator Ministro Castro Meira, 1ª Seção do STJ, DJe: 03/02/2009). 

 

Importante também destacar o julgamento da 1ª Turma do STJ, que aplicou o 

instituto da prescrição intercorrente na hipótese em que a Fazenda Pública requereu o 

sobrestamento do feito por 120 dias, pois estava sendo operacionalizado convênio entre a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Tribunal local, tendo deixado de 

movimentar o feito por mais de 5 anos:   

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENA A SUSPENSÃO DO FEITO A 

PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. 

1. Caso em que a agravante sustenta que o acórdão regional padece de omissão 

acerca da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública do despacho que 

ordenou a suspensão do processo por cento e vinte dias. 

2. A exequente, ora embargante, peticionou ao Juízo singular para esclarecer que 

estava sendo operacionalizado convênio entre a PGFN e o Tribunal local para o 

custeio das despesas com os oficiais de justiça. Requereu o prosseguimento da 

execução ou o sobrestamento do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte dias). 

3. O Tribunal de origem assentou que a suspensão do processo se deu a  pedido da 

Fazenda Nacional, em 17/5/2000. Em 25/8/2005 foi aberta vista à exequente, a qual 

não invocou nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional, tendo 

se restringido a combater que não fora intimada da decisão que determinou o 

arquivamento, não trazendo nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da 

prescrição. 

4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1191345; Relator Ministro 

Benedito Gonçalves; 1ª Turma do STJ; DJe: 07/10/2010). 

 

Noutro giro, também se passou a discutir no âmbito daquele Tribunal, quais atos 

praticados pelo exequente criariam um óbice ao curso do prazo prescricional previsto no art. 

40 da LEF, uma vez que a lei foi omissa nesse ponto.  

Pode-se observar que, tanto a 1ª quanto a 2ª turma do STJ posicionam-se no sentido 

de que requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender 

o fluxo da prescrição intercorrente. A justificativa utilizada pelas turmas é a de que se 

pretende evitar a prática de pedidos de desarquivamento dos autos, em momento próximo ao 

termo em que se consumaria a prescrição intercorrente, para a realização de diligências 

inócuas, seguidas por novos pleitos de suspensão do curso da execução, com o intuito de 

escapar os créditos executados do instituto da prescrição, senão vejamos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS 

QUE NÃO AFETAM A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

PRECEDENTES: EDCL NO AGRG NO ARESP. 594.062/RS; AGRG NO AG. 



34 
 

1.372.530/RS; E AGRG NO ARESP. 383.507/GO. AGRAVO REGIMENTAL DA 

FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1.   Requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou 

suspender o fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos 

contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do feito. 

2.   Prestigiando o efeito estabilizador de expectativas que decorre da fluência do 

tempo, pretende-se evitar a prática de pedidos de desarquivamento dos autos, em 

momento próximo ao lustro fatal, para a realização de diligências inócuas, seguidas 

por novos pleitos de suspensão do curso da execução, com o reprovável intuito de 

escapar os créditos executados do instituto da prescrição. 

3.   Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp. 594.062/RS, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 25.3.2015; AgRg no Ag. 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, DJe 19.5.2014; e AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013. 

4.   Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 251790,  Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma do 

STJ, DJe: 30/11/2015).  

 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 

AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PRAZO. 

1. Passados cinco anos do arquivamento da ação executiva, impõe-se a declaração 

da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80. 

2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em 

localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o 

prazo de prescrição intercorrente. Precedentes: REsp 1305755/MG, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1251038/PR, Rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 17/04/2012 e REsp 1245730/MG, Rel. 

Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RESP nº 1.208.833, Relator  Ministro 

Castro Meira, 2ª turma do STJ, DJe: 03/08/2012).  

 

Por fim, outro ponto controvertido é sobre a necessidade de intimação prévia da 

Fazenda Pública em relação ao despacho que determina a suspensão da execução fiscal (art. 

40, §1º da LEF), ou o arquivamento (art. 40, §2º da LEF), ou a sua manifestação antes da 

decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º da LEF).  

Primeiramente, em relação a intimação da Fazenda Pública do despacho que 

determina a suspensão ou o arquivamento do feito, é possível observar que o entendimento 

que prevalece na 1ª e na 2ª Turma do STJ (relativa à matéria de Direito Público) é o de que, é 

despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela 

mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre 

automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ, 

vejamos:  

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR CINCO APÓS APÓS 

PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA DECISÃO QUE ARQUIVA O 

FEITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO 

AUTOMÁTICO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 314/STJ. SUSPENSÃO DO 
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PROCESSO EX OFFICIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO. 

1.   Verifica-se que a decisão objurgada está em consonância com o entendimento 

dessa egrégia Corte Superior, visto que não localizados os bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

quinquenal intercorrente, sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão 

que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, ao 

caso, a Súmula 314/STJ. 

2.   Esse entendimento se coaduna com a finalidade da norma insculpida no art. 40 

da Lei 6.830/80, qual seja, a de impedir a existência de execuções eternas e 

imprescritíveis. 

3.  Ainda, para se acatar a tese de que não houve o requerimento da suspensão do 

feito pela Fazenda Pública é necessário o reexame de provas, inviável em sede de 

Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 

4.   Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 164713, Relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª turma do STJ, DJe: 30/04/2015) 

 

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO 

DA FAZENDA DA SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE 

SOBRESTAMENTO DO PRÓPRIO EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO 

JULGADO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CPC. 

1. O acórdão do Tribunal de origem expressamente consignou que "não prospera a 

alegação de ausência de intimação da exequente sobre a decisão que determinou o 

sobrestamento do feito, porquanto a suspensão foi requerida pela própria apelante 

(fl. 73). Nessa situação, a jurisprudência tem entendido que é dispensável a 

intimação" (fl. 147, e-STJ, grifei). 

2. Consoante fixado também na decisão ora agravada, é firme a jurisprudência desta 

Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação 

pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma 

requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre 

automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 

314/STJ. Precedentes. 

3. Saliente-se que a jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia 

injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não 

bastando o mero lapso temporal. Nesse diapasão, se a conclusão do Tribunal a quo 

foi no sentido de que a prescrição ocorreu por culpa exclusiva do exequente - que 

não conseguiu em tempo razoável promover o regular andamento do feito com a 

realização de diligência simples no sentido de localizar a empresa executada ou bens 

aptos à penhora -, conclusão em sentido contrário é inviável em recurso especial, 

porquanto demandaria reexame da seara fático-probatória dos autos, o que atrai a 

incidência da Súmula 7 do STJ. Recurso representativo de controvérsia (REsp 

1.102.431/RJ, Relator Min. Luiz Fux). Agravo regimental improvido. (AgRg no 

REsp 1479712, Relator Ministro Humberto Martins, 2ª turma do STJ, 

DJe:11/03/2015). 

 

No tocante a intimação prévia da Fazenda Pública da decisão que decreta a 

prescrição intercorrente, cabe ressaltar o entendimento de Fredie Didier Jr. (2013, p. 794), 

segundo o qual, se o juiz decretar a prescrição intercorrente sem a prévia audiência da 

Fazenda Pública, poderá ser anulada a decisão, em razão de error in procedendo, uma vez que 

o contraditório deve ser instalado para se oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a 

eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. 

Em sentido diverso, é possível encontrar precedentes na Segunda Turma do STJ que 

vem flexibilizando a regra prevista no art. 40, §4º da LEF para manter a decisão que decreta a 
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prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso 

interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado, 

vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

SÚMULA 314/STJ. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME 

DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 

1. É desnecessária a intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução, bem 

como do ato de arquivamento, o qual decorre do trans curso do prazo de um ano de 

suspensão e é automático, conforme dispõe a Súmula 314 desta Corte: "Em 

execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente" . Nessa 

linha, é prescindível, também, a intimação da Fazenda Pública da suspensão por ela 

mesma requerida. 

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 

7/STJ). 

3. "O STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 

6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o 

princípio processual pas de nullitè sans grief)" (AgRg no REsp 1.236.887/RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 17.10.2011). 

4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 202392, Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques , 2ª turma do STJ, DJe: 28/09/2012) 

 

Com esse rápido panorama traçado é possível verificar que existem inúmeras 

discussões acerca das questões envolvendo a aplicação do artigo 40 da LEF.  

Foi pensando em resolver essas e outras controvérsias que em 31/08/2012 o Ministro 

Mauro Campbell Marques submeteu o Recurso Especial 1.340.553 à Primeira Seção do STJ33 

como representativo de controvérsia repetitiva (artigo 543-C do Código de Processo Civil), 

tendo em vista a alta repercussão da matéria e o grande número de recursos que chegam ao 

tribunal para discussão do tema. 

No processo destacado pelo relator, a Fazenda Nacional recorreu contra decisão do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que reconheceu de ofício a prescrição 

intercorrente e extinguiu a execução fiscal com base no artigo 40, parágrafo 4º, da LEF. 

No recurso, a Fazenda Nacional alega que houve violação desse artigo, uma vez que 

não transcorreu o prazo de cinco anos exigido para a configuração da prescrição intercorrente, 

já que o TRF4 considerou como data para início da prescrição o momento em que foi 

determinada a suspensão do processo por 90 dias.  

O TRF4 sustentou, ainda, que a falta de intimação da Fazenda quanto ao despacho 

que determina suspensão da execução fiscal, ou arquivamento, bem como a falta de intimação 

para sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente não acarreta 
                                                                 
33

 Relembrando-se que se trata de Seção que compõe as 1ª e 2ª Turma, relativo às matérias de direito público. 
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nenhum prejuízo à exequente, tendo em vista que ela pode alegar possíveis causas 

suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional a qualquer tempo. 

No recurso, admitido como representativo de controvérsia e submetido ao rito do art. 

543-C do CPC/73, o STJ vai definir a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da LEF e a 

sistemática para a contagem da prescrição intercorrente. O entendimento a ser firmado 

abrangerá as execuções fiscais propostas por municípios, estados e pela União. 

O colegiado se pronunciará sobre quatro pontos controversos: qual o pedido de 

suspensão por parte da Fazenda Pública que inaugura o prazo de um ano previsto no artigo 40, 

parágrafo 2º, da LEF; se o prazo de um ano de suspensão somado aos outros cinco anos de 

arquivamento pode ser contado em seis anos por inteiro para fins de decretar a prescrição 

intercorrente; quais são os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista 

no artigo 40 da LEF; e se a ausência de intimação da Fazenda quanto ao despacho que 

determina a suspensão da execução fiscal (artigo 40, parágrafo 1º), ou o arquivamento (artigo 

40, parágrafo 2º), ou para sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição 

intercorrente (artigo 40, parágrafo 4º) ilide a decretação da prescrição. 

As teses firmadas pelo colegiado servirão de orientação às demais instâncias, e não 

mais serão admitidos recursos para o STJ quando os tribunais de segundo grau tiverem 

adotado esse mesmo entendimento, nos termos do art. 557 do CPC/7334.  

Até a presente data o recurso ainda não foi julgado pela Primeira Seção do STJ, e por 

conta disso todos os recursos que versam sobre a matéria estão suspensos aguardando o 

pronunciamento da Seção. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
34

 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 

em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior. 
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5. O NOVO CPC E O CASO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INFRUTÍFERA 

 

5.1. AS HIPÓTESES NORMATIVAS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO 

 

 

O Novo Código de Processo Civil (NCPC - Lei 13.105/2015) disciplina em seu 

artigo 921 as hipóteses de suspensão da execução: 

 

Art. 921.  Suspende-se a execução: 

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; 

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à 

execução; 

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; 

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o 

exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens 

penhoráveis; 

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. 

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado 

ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. 

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer 

tempo forem encontrados bens penhoráveis. 

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa 

a correr o prazo de prescrição intercorrente. 

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. 

 

A primeira hipótese remete-se aos artigos 313 e 315 do novo diploma, que seriam as 

hipóteses de suspensão de qualquer processo judicial. O artigo 313 do NCPC, dispõe sobre os 

fatos que suspendem o processo, a saber: I) o falecimento ou perda de capacidade processual 
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de qualquer das partes, representante legal ou procurador; II) por convenção; III) pela 

arguição de impedimento ou de suspeição; IV) pela admissão de incidente de resolução de 

demandas repetitivas; V) quando a sentença depender de decisão de outra causa ou da 

produção de prova a ser produzida por outro juízo; VI) por força maior e VII) demais casos 

estipulados pelo próprio código.  

Nota-se que a arguição de incompetência não mais figura como expressa causa de 

suspensão do processo, tal como era no Código de 1973, vide artigo 265, III35. A razão da 

ausência se dá pelo fato de que a arguição de incompetência não será mais ofertada em peça 

apartada, constituindo-se agora em preliminar de contestação, conforme previsto no artigo 64 

do NCPC (MACEDO; MIGLIAVACCA, 2015, p. 255). 

Já o artigo 315 determina que, se o conhecimento do mérito depender de verificação 

da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se 

pronuncie a justiça criminal. Analisa-se, então, mesmo que superficialmente, as hipóteses do 

art. 921 do NCPC. 

Passando a hipótese prevista no inciso II, do art. 921 do NCPC, verifica-se a 

possibilidade de suspensão da execução quando atribuído efeito suspensivo aos embargos à 

execução. De acordo com o artigo 919 do NCPC, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (tutela de 

urgência ou tutela da evidência) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes (MACEDO; MIGLIAVACCA, 2015, p. 689). 

Da mesma forma em que ocorria no CPC de 1973, caso os embargos refiram-se 

apenas à parte da obrigação, a execução suspende-se em relação às verbas impugnadas, porém 

prossegue em relação àquelas não abrangidas.   

Outra hipótese de suspensão é verificada quando a alienação dos bens penhorados 

não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis, conforme inciso IV do art. 921 do NCPC. 

Por fim, o inciso V do art. 921 do NCPC determina a suspensão da execução quando 

for concedido o parcelamento de que trata o art. 91636 do mesmo diploma. Trata-se de 

                                                                 
35

 Art. 265. Suspende-se o processo:  

III - quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou do tribunal, bem como de suspeição ou 

impedimento do juiz; 
36

 Art. 916.  No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer 

que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês. 
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hipótese em que o executado, no prazo para embargos, reconhece o crédito do exequente e 

comprova o depósito do valor de 30% do valor em execução, podendo, assim, requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até seis parcelas mensais.  

Quanto à hipótese de suspensão da execução na hipótese de o executado não possuir 

bens penhoráveis (art. 921, III do NCPC) passa-se a tratar no próximo item. 

 

 

5.1.1. O caso de ausência dos bens penhoráveis 

 

 

O Novo Código de Processo Civil repetiu a regra constante no art. 791, III do 

CPC/73 em seu art. 921, III, segundo a qual se suspende a execução quando o executado não 

possuir bens penhoráveis. Entretanto o novo diploma consagrou regramento específico para 

essa hipótese nos parágrafos primeiro a quarto do mesmo artigo, senão vejamos: 

 

§ 1
o
 Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 

§ 2
o
 Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado 

ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. 

§ 3
o
 Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer 

tempo forem encontrados bens penhoráveis. 

§ 4
o
 Decorrido o prazo de que trata o § 1

o
 sem manifestação do exequente, começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente. 

§ 5
o
 O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4
o
 e extinguir o 

processo. 
 

Verifica-se que o Novo Código de Processo Civil adotou uma sistemática bem 

similar àquela prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80.  

Assim sendo, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá o 

curso da execução pelo prazo de um ano, não correndo nesse período o prazo de prescrição 

                                                                                                                                                                                                           
§ 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz 

decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. 

§ 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao 

exequente seu levantamento. 

§ 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos.  

§ 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. 

§ 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: 

I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos 

executivos; 

II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. 

§ 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos  

§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. 
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(§1º). Passado esse período e não sendo encontrado o executado ou bens penhoráveis, o juiz 

ordenará o arquivamento dos autos (§2º), que poderão ser desarquivados a qualquer tempo 

para prosseguimento da execução caso sejam encontrados bens penhoráveis (§3º). Entretanto, 

decorrido o prazo de um ano de suspensão, sem manifestação do exequente, começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (§4º). Por fim, o juiz poderá conhecer da prescrição 

intercorrente de ofício e extinguir o processo, depois de ouvidas as partes no prazo de quinze 

dias (§5º). 

  

 

5.2. ANÁLISE COMPARATIVA: ENTRE O ATUAL E O FUTURO 

 

 

O NCPC traz uma série de inovações, entretanto apenas serão analisadas aquelas que 

influenciam diretamente o tema deste trabalho, comparando-as com o tratamento dado pelo 

diploma antigo (CPC de 1973). 

Primeiramente, cumpre ressaltar que no Capítulo I do NCPC, referente às normas 

fundamentais do processo civil, há a previsão no artigo 10 de que o juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às 

partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.  

No atual CPC (1973) o juiz pode decidir de ofício sem a prévia oitiva das partes, 

porém com a nova regra proposta no NCPC, mesmo em matérias que o juiz possa conhecer de 

ofício, a decisão somente poderá ocorrer posteriormente à informação das partes e à abertura 

de prazo para eventual manifestação. 

 

O contraditório, princípio componente do devido processo legal, na atualidade, não 

mais pode ser entendido na concepção restritiva de ciência bilateral e contrariedade 

aos atos e termos do processo. Seu alcance técnico-cientifico é bem maior, devendo-

se compreende-lo como garantia fundamental das partes de participação e 

manifestação efetivas em todos os atos e fases do procedimento, sem exceções de 

quaisquer espécies, possibilitando-lhes influírem na geração de um pronunciamento  

decisório favorável aos seus interesses. Somente assim, ter-se-á decisão gerada 

democraticamente pela comparticipação dos sujeitos do processo (partes 

contraditoras e juiz), com a implementação técnica dos direitos e garantias 

constitucionais ostentados pelas partes. (BRÊTAS, 2012, p.175 apud ALVES; 

SOUZA, 2015). 

 

Dessa forma, considerando que a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo juiz, 

de acordo com a sistemática no Novo Código de Processo Civil, antes de decretar a 
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prescrição, o magistrado deverá conceder prazo para manifestação das partes. Trata-se da 

previsão específica do §5º do art. 921, bem como, da previsão genérica do art. 10, descrito 

acima. 

Outro ponto que merece destaque é em relação à interrupção da prescrição. 

Conforme foi exposto no item 2.2.2 há um conflito aparente de normas entre o Código Civil e 

o CPC de 1973, isto porque de acordo com o primeiro diploma a interrupção da prescrição se 

dá com o despacho do juiz que ordenar a citação do réu, enquanto o segundo diploma 

determina que a interrupção se dá com a citação válida, retroagindo à data da propositura da 

ação. 

Buscando dar um fim ao conflito, o NCPC, em seu artigo 240, §1º37 estabeleceu, em 

harmonia com o Código Civil, que a interrupção da prescrição se dará com o despacho que 

ordenar a citação do réu, retroagindo à data da propositura da ação.  

Feitas essas considerações iniciais, passa-se a comparar especificamente o tratamento 

dado à suspensão do processo de execução pela inexistência de bens penhoráveis no atual e no 

NCPC. 

Como já foi abordado, o atual CPC estabelece no art. 791, III, a suspensão da 

execução na hipótese em que o devedor não possuir bens penhoráveis. Entretanto, esse 

dispositivo é bastante criticado, pois tão somente prevê a suspensão da execução, não 

prevendo o lapso temporal pelo qual a mesma permanecerá suspensa, o que acarreta uma série 

de implicações, as quais já foram abordadas nesse trabalho (cf. Itens 1.3.2.1. e 2.2.3.2.2.). 

Nesse sentido o NCPC inova ao estabelecer no §1º do art. 921 que, não possuindo o 

executado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição. 

A inovação mostra-se bastante acertada pois, além de estabelecer um prazo máximo 

pelo qual a execução permanecerá suspensa, evitando dessa forma a suspensão sine die da 

execução, acaba com a discussão que havia na doutrina sobre a possibilidade ou não de 

fluência do prazo prescricional durante a suspensão da execução.  

Indo mais além, o artigo ainda consagra, de forma explícita, a prescrição 

intercorrente (§4º), o que demonstra uma grande evolução para as execuções civis, indo de 

encontro ao princípio da segurança jurídica e evitando a eternização dos dissídios.  

                                                                 
37

 Art. 240.  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, indu z litispendência, torna litigiosa 

a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). 

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, aind a que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 
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Por fim, o artigo ainda prevê que o juiz poderá conhecer de ofício a prescrição 

intercorrente e extinguir o processo, depois de ouvida as partes, no prazo de 15 dias. 

Os prazos dentro dos quais a prescrição intercorrente irá se consumar são 

estabelecidos pelas regras de direito material e variam conforme a natureza da pretensão a ser 

satisfeita (NOGUEIRA, 2014, p. 497).  

Desta forma, apesar dos inúmeros avanços e benefícios trazidos pelo regramento 

constante no art. 921 do NCPC, considerando o fato de que muitas vezes os prazos 

prescricionais, segundo as regras de direito material são muito curtos, nos filiamos ao 

entendimento de Pedro Henrique Pedrosa Nogueira (2014, p. 499), segundo o qual a melhor 

solução seria fixar um prazo único para todas as execuções, sem fazer correspondência com 

os prazos prescricionais de direito material, ao término do qual a execução seria extinta.  

Todavia, apesar dessa ressalva, entende-se que as mudanças que virão com a entrada 

em vigor do NCPC, acabarão com a lacuna que existia no diploma anterior, trazendo, pois, 

maior segurança jurídica ao nosso ordenamento, uma vez que os juízes passarão a ter 

regramento específico ao qual seguir na hipótese de suspensão da execução pela ausência de 

bens penhoráveis, ao contrário do que acontece atualmente, em que cada juiz ou tribunal 

possui diante de si as diversas correntes existentes na doutrina, para determinar o lapso 

temporal da suspensão e se será possível ou não verificar a ocorrência da prescrição 

intercorrente. 

 

 

5.3. ANÁLISE COMPARATIVA: ENTRE SOLUÇÕES PARA ANTIGOS PROBLEMAS 

DA EXECUÇÃO FISCAL E A CONSTRUÇÃO DE OUTROS 

 

 

A partir das análises feitas no item anterior, acredita-se que a inclusão do artigo 921 

no novo Código de Processo Civil eliminará algumas dificuldades presentes no ordenamento 

jurídico vigente, porém provavelmente não solucionará o problema como um todo. 

Essa conclusão se dá pelo fato de que o regramento previsto no artigo 921 do NCPC 

é bem similar ao previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, e dessa forma as mesmas discussões que 

já ocorrem no âmbito fiscal (cf. item 3.2) poderão estender-se ao âmbito cível.  

Antes de adentrar nas principais discussões que podem surgir, cabe salientar que o 

artigo 921 do NCPC, em consonância com o entendimento sumulado pelo STJ em relação às 

execuções fiscais (súmula 314), determinou como termo inicial de contagem da prescrição 
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intercorrente, o fim do período de um ano de suspensão da execução, diferentemente do 

previsto na LEF, que estabelece o arquivamento dos autos como o termo para início da 

contagem. 

Apesar da atenção do legislador em relação ao termo a quo da prescrição 

intercorrente, outros pontos já amplamente debatidos pela jurisprudência em relação à 

execução fiscal, também não foram enfrentados pelo novo CPC. 

O primeiro deles seria em relação à quais atos praticados pelo exequente que 

criariam um obstáculo ao curso do prazo prescricional, visto que o artigo 921 do NCPC prevê 

o início do prazo de prescrição intercorrente, sem estabelecer, contudo, quais atos 

interrompem a sua fluência.  

O enfrentamento dessa questão é importante pois pode ocorrer de o exequente 

requerer diligências repetitivas, que são claramente protelatórias, com o intuito de impedir a 

prescrição intercorrente. Já vimos que o entendimento da 1ª e da 2ª Turma do STJ ao enfrentar 

a questão no âmbito fiscal é o de que essas diligências inócuas não interrompem a contagem 

da prescrição intercorrente, porém a questão é bastante delicada, pois se levada ao extremo 

pelo magistrado poderia acabar vedando determinadas diligências da parte que seriam 

importantes ao desenvolvimento do processo com fins à expropriação.  

Por fim, outra discussão que poderá surgir, a exemplo do que ocorreu com a 

execução fiscal, é em relação à necessidade de intimação do exequente quanto ao despacho 

que determina a suspensão da execução ou o arquivamento, visto que o §5º do art. 921 foi 

expresso, apenas, em relação à prévia oitiva das partes na hipótese de extinção do processo 

com a decretação da prescrição intercorrente. 

Também já se manifestaram a 1ª e 2ª Turma do STJ sobre essa problemática em 

relação à execução fiscal, prevalecendo o entendimento de que é despicienda a intimação 

pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem 

como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso 

do prazo de um ano. 

Ante todo o exposto pode-se concluir que o NCPC representará um avanço 

significativo em relação à aplicação da prescrição intercorrente na hipótese de suspensão da 

execução civil pela inexistência de bens penhoráveis do devedor, uma vez que determinará o 

tempo final para contagem da suspensão, preenchendo a lacuna que havia no CPC de 1973, 

além de utilizar a prescrição intercorrente como forma de extinção da execução.  
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Entretanto, ainda restaram abertas algumas questões que poderão representar futuros 

problemas, a exemplo do que já acontece na execução fiscal, como a questão da 

desconsideração das diligências inócuas e da necessidade de intimação do exequente acerca 

da decisão que suspende ou arquiva o feito.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Buscou-se analisar, com o presente trabalho, a prescrição como instituto necessário à 

garantia da segurança jurídica, uma vez que ela não permite que as relações jurídicas se 

perpetuem indefinidamente no tempo, com o fito de gerar uma estabilização social. 

Dessa forma, viu-se que a prescrição representa um ônus ao titular de um direito que 

se mantém inerte, mas por outro lado, caso o titular exerça o direito de ação dentro dos prazos 

previstos em lei, a prescrição é interrompida, com o intuito de prestigiar o credor diligente que 

age para tutelar seus direitos. 

Também foi demonstrado que a mesma inércia que conduz a extinção da pretensão 

antes de iniciado o processo é também justificativa para conduzir a extinção da pretensão 

mesmo quando o feito já foi iniciado, mas não tem seu desenvolvimento regular por conta do 

autor mostrar-se inerte, ao que chamamos de prescrição intercorrente.  

Foi partindo dessas premissas que se analisou a possibilidade de aplicação do 

instituto da prescrição intercorrente na hipótese de suspensão da execução civil pela 

inexistência de bens penhoráveis do executado, uma vez que não se trata na realidade de 

inércia do exequente, mas sim de impossibilidade real de prosseguimento da execução.  

Primeiramente destacou-se a sistemática do atual Código de Processo Civil em 

relação à suspensão da execução na hipótese de inexistência de bens penhoráveis, prevista 

pelo artigo 791, III.  

A partir da análise desse dispositivo foi possível verificar que existe uma lacuna legal 

em relação ao tempo em que a execução permaneceria suspensa, o que acaba permitindo que 
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esta se dê por tempo indeterminado até que sejam encontrados bens penhoráveis em nome do 

executado.  

Concluí-se que a lacuna legal é prejudicial aos princípios da segurança jurídica e da 

duração razoável do processo, pois o Poder Judiciário não pode ficar eternamente à mercê do 

aparecimento de bens penhoráveis, bem como não é correto que o executado fique sujeito a 

uma litispendência permanente.  

Ademais, observou-se que não existe consenso na doutrina sobre a possibilidade ou 

não de fluência do prazo prescricional durante a mencionada suspensão. 

Partindo dessa análise, passou-se a discorrer sobre o tratamento dado ao tema pela 

Lei 6.830/80 (LEF) e pelo novo Código de Processo Civil, uma vez que ambos os diplomas 

possuem a previsão expressa de aplicação da prescrição intercorrente. 

Ao analisar a Lei de Execuções Fiscais identificaram-se as principais discussões 

acerca da correta aplicação de seu artigo 40, traçando um panorama jurisprudencial e 

doutrinário acerca das mesmas. 

Por fim, destacaram-se as mudanças que ocorrerão com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil em relação à sistemática da suspensão da execução por inexistência 

de bens penhoráveis do devedor, e a partir de então, elaborou-se uma análise comparativa 

entre o atual e o novo CPC, e entre o novo CPC e a LEF. 

A partir dessa análise conclui-se que o novo CPC representará um grande avanço em 

relação ao tema da suspensão da execução tratado por este trabalho, visto que suprirá a lacuna 

em relação ao tempo em que a execução deve permanecer suspensa, prevendo, pois, o prazo 

máximo de um ano, além de disciplinar o início da contagem do prazo de prescrição 

intercorrente após o período de um ano de suspensão do processo. 

Por outro lado, apesar do incontestável avanço, também conclui-se que a existência 

de prazos prescricionais diferenciados para cada tipo de pretensão, pode levar às hipóteses de 

extinção da execução, por ocorrência da prescrição intercorrente, em lapsos temporais 

demasiadamente curtos, o que não seria o mais adequado em relação ao credor, visto que não 

ocorreu, propriamente, uma inércia de sua parte, mas sim uma impossibilidade real de 

realização de atos expropriatórios. 

Por este motivo, entende-se que o mais adequado seria a fixação de um prazo 

prescricional único, com um lapso temporal razoável, para todos os tipos de execução, que 

não tivesse correspondência com os prazos previstos pelo direito material, que não raras 

vezes, são muito curtos. 
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Noutro giro, considerando que o regramento adotado pelo NCPC é bem similar ao 

previsto na LEF, conclui-se que as questões amplamente discutidas na jurisprudência em 

relação à correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente no âmbito fiscal, também 

poderão causar futuros problemas no âmbito civil.  Desta forma, as teses a serem firmadas 

pelo julgamento do RESP 1.340.553, possivelmente serão aplicadas a futuros problemas 

envolvendo o mesmo instituto no âmbito da execução civil. 

Assim sendo, caso o STJ, no julgamento do RESP em questão, mantenha os 

entendimentos que prevalecem nas Turmas que compõe a Primeira Seção da Corte, tería-se o 

seguinte resultado: a) quanto à questão da necessidade de intimação do exequente acerca da 

decisão que suspende ou arquiva a execução, seria desnecessária a intimação do exequente 

quanto ao despacho que determina a suspensão do processo por ele mesmo requerida, bem 

como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso 

do prazo de um ano; b) quanto à questão de quais atos praticados pelo exequente que criariam 

um obstáculo ao curso do prazo prescricional, temos que os requerimentos de diligências 

inócuas com meros fins protelatórios não seriam aptos a interromper a contagem da prescrição 

intercorrente. 

Isso tudo apenas no caso da Primeira Seção do STJ, ao julgar o RESP 1.340.553, 

manter os entendimentos que prevalecem nas 1ª e 2ª Turmas, e, futuramente, caso a discussão 

atinja o âmbito das execuções civis, as Turmas relativas às matérias de Direito Privado (3ª e 

4ª, que integram a Segunda Seção) passem a adotar os mesmos entendimentos aplicados à 

execução fiscal e, de acordo com o prognóstico acima, sejam adotados como fundamento para 

o julgamento do leading case em questão. Entretanto, só com o tempo será possível de fato 

verificar as posições que serão adotadas pela jurisprudência, frente às possíveis discussões 

que podem surgir.  

Assim, conclui-se que o novo Código de Processo Civil não solucionará o problema 

como um todo, mas eliminará algumas dificuldades presentes no ordenamento jurídico 

vigente. Determinará, pois, o tempo final para contagem da suspensão nos casos de ausência 

dos bens do devedor e a utilização da prescrição intercorrente como forma de extinção da 

execução. Ainda restam abertas as questões da necessidade de intimação do exequente acerca 

da decisão que suspende ou arquiva o feito, e da desconsideração de diligências inócuas, as 

quais este trabalho também tentou enfrentar.  
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