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“A liberdade é o direito de fazer tudo quanto as leis 

permitem: e, se um cidadão pudesse fazer o que 

elas proíbem, não teria mais liberdade porque os 

outros teriam idêntico poder.” 

(Barão de Montesquieu) 



RESUMO 

  

A prescrição intercorrente é uma modalidade de prescrição, que ocorre depois do 

ajuizamento da demanda, e se consuma no curso processual. O presente trabalho 

busca a interpretação deste instituto, porém tem como principal objetivo a aplicação 

deste no processo de execução suspenso por falta de bens penhoráveis do devedor 

(art. 791, III do Código de Processo Civil), que por ausência de limites ao prazo de 

suspensão nestes casos, acaba por não prestigiar a harmonia do sistema. Esta 

omissão trás certa insegurança ao titular do direito, pois não há previsão legal de 

quanto tempo o processo ficará suspenso, em virtude da ausência de bens que 

possam recair penhora em nome do devedor, bem como quando se inicia a 

contagem desta modalidade de prescrição. Ainda é grande a discussão na doutrina 

se, por ausência de estipulação de prazo para a suspensão, o processo poderia ficar 

suspenso sine die. Uma solução que poderia ser acolhida pelo Código de Processo 

Civil, em razão desta omissão apontada, é atribuir por analogia àquela interpretação 

trazida pela Lei de Execução Fiscal (6.830/80) em seu artigo 40, pois nela prevê 

que, suspenso o processo executivo fiscal, decorrido o prazo máximo de um ano, 

sem que seja localizado o devedor ou encontrado patrimônio penhorável, o juiz 

ordenará o arquivamento dos autos, porém tal arquivamento tem efeito apenas 

administrativo, isto porque quando o credor encontrar bens a qualquer tempo, o 

processo será desarquivado para prosseguimento da execução, sendo que a 

prescrição intercorrente somente começará a correr após o término da suspensão, 

ou seja, quando os autos forem encaminhados para o arquivo provisório. Porém a 

referida lei não é aplicável aos demais procedimentos em razão de sua 

especialidade. O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 845, 

mais precisamente os incisos V, VI e parágrafo único, faz expressa menção ao 

instituto da prescrição intercorrente, bem como sua aplicabilidade nos processos 

executivos suspensos por ausência de bens penhoráveis, o que promete encerrar 

com esta aberração processual de forma inovadora e louvável, pois delimita de 

forma clara como se dá a suspensão neste caso em específico. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Processo de Execução. Suspensão da 

Execução. Prescrição Intercorrente. Segurança Jurídica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A modalidade de prescrição intercorrente, no âmbito civil, é muito peculiar, 

pois o conceito de prescrição propriamente dito é a perda do direito de ingressar 

com uma ação devido ao decurso de um lapso temporal previsto em lei, sendo 

fundamentais para sua caracterização os fatores tempo e inércia do titular do direito, 

porém, se a pessoa ingressa com a ação no tempo hábil, a prescrição se 

interrompe, não podendo mais ser arguida, porém caso haja inércia do titular deste 

direito em praticar um ato processual e não o fizer no tempo de prescrição do objeto 

da ação, nesse caso ocorrerá a prescrição intercorrente.  

Ocorrendo a suspensão do processo executivo em virtude de o devedor não 

ser encontrado ou não possuir bens a penhorar, difícil alegar o fator inércia do 

exequente, pois depois de efetuadas as buscas possíveis e não localizando bens, o 

processo será suspenso, não por culpa do exequente, mais sim pela ausência de 

bens. Outra questão de muita discussão diz respeito ao inicio da contagem deste 

prazo, pois o art. 791, III do Código de Processo Civil (CPC) não estabelece por 

quanto tempo o processo poderá ficar suspenso, dificultando a aplicação da 

prescrição intercorrente. Ainda é grande a discussão quanto a sua aplicação, 

causando divergências entre posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários, o que 

denota a importância de estudos mais aprofundados acerca deste tema, levando em 

conta todos os aspectos inerentes ao instituto tanto formais quanto os princípios que 

os compõem. 
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2 PRESCRIÇÃO 

  

2.1 CONCEITO E FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO 

 

Nas relações jurídicas, assim como nas relações humanas o tempo é fator 

primordial, criando, modificando ou extinguindo direitos. Para que ocorra a 

prescrição, além do fator tempo também é essencial que ocorra a inércia do titular 

do direito. Portanto a prescrição existe no mundo jurídico para garantir que o 

exercício de um direito não fique pendente indefinidamente. 

A palavra prescrição tem origem da palavra latina praescriptio, derivação dos 

verbos prae e scribare que significa pré-escrever ou escrever antes. 

A prescrição pode se configurar em duas modalidades distintas, a prescrição 

extintiva que constitui fato extintivo de relações jurídicas ou prescrição aquisitiva 

constituindo fato gerador de direito, adquirindo-o (um exemplo de prescrição 

aquisitiva é a Usucapião). Ambas as modalidades de prescrição necessariamente 

precisam da inércia do titular do direito por um determinado espaço de tempo 

previsto em lei, como requisitos para sua caracterização. 

Do nosso ordenamento jurídico pátrio podemos extrair que a prescrição 

refere-se como uma punição ao titular do direito que se mantém inerte ou omisso por 

determinado lapso de tempo, tornando-se evidente o desinteresse por parte do 

titular da pretensão, não colaborando com a manutenção da paz social. 

Segundo Silvio de Salvo Venosa ao tratar da prescrição esclarece: 

 

 O direito exige que o devedor cumpra sua obrigação e permite ao credor 
valer-se dos meios necessários para receber seu crédito. Se o credor, 
porém, mantém-se inerte por determinado tempo, deixando estabelecer 
relação jurídica contrária a seu direito, este será extinto. Perpetuá-lo seria 
gerar terrível incerteza nas relações sociais. Existe, pois, interesse de 
ordem pública na extinção dos direitos que justifica os institutos da 

prescrição e da decadência. (VENOSA, Silvio de Salvo. 2008, p. 535/536). 

 

A prescrição é muito mais ampla do que se imagina, sabemos que esta, tem 

lugares em vários ramos do direito, inclusive em legislações especiais. Cada qual, 

com sua relação disponível em artigos específicos que tratam sobre o instituto. 
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2.2 REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO 

 

São requisitos determinantes para a caracterização da prescrição os fatores 

tempo e inércia, onde a inércia do titular do direito por determinado lapso de tempo 

justifica a prescrição. Com base no tempo e na inércia o doutrinador Antônio Luis da 

Câmara Leal (1978, p. 12) define a prescrição como: “a extinção de uma ação 

ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, na 

ausência das causas preclusivas de seu curso”. 

Para a ocorrência do instituto da prescrição podemos citar alguns requisitos 

necessários, dentre eles a existência de uma ação ajuizável, a inércia do titular 

desta ação, um lapso temporal em relação a esta inércia, bem como a ausência de 

algum fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo.  

 

2.3 PRAZOS DA PRESCRIÇÃO 

 

No que se refere à prescrição, pode-se dizer que presume a existência de 

um direito. Sendo que a lei exige que o interessado da ação promova todos os atos 

devidos no prazo estabelecido em lei, caso não o promover, ocorre, como pena a 

inércia do exequente, a perda do direito de ação.  

Dentre os prazos instituídos legalmente, à luz do que dispõe o Código Civil 

Brasileiro (CCB) em seu artigo 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a 

lei não lhe haja fixado prazo menor”, e expõe no artigo 206 do CCB, os prazos para 

a ocorrência da prescrição de acordo com o objeto central da demanda, quais 

sejam: 

 

Art. 206. Prescreve: 

§ 1º Em um ano: 

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a 
consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou 
dos alimentos; 

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, 
contado o prazo: 

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em 
que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro 
prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; 

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; 
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III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, 
árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários; 

IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram 
para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação 
da ata da assembléia que aprovar o laudo; 

V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os 
liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da 
liquidação da sociedade. 

§ 2º Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir 
da data em que se vencerem. 

§ 3º Em três anos: 

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; 

II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou 
vitalícias; 

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações 
acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com 
capitalização ou sem ela; 

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; 

V - a pretensão de reparação civil; 

VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, 
correndo o prazo da data em que foi deliberada a   distribuição; 

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da 
lei ou do estatuto, contado o prazo: 

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade 
anônima; 

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do 
balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou 
da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento; 

c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à 
violação; 

VIII - a pretensão para haver o pagamento de Título de crédito, a contar do 
vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; 

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro 
prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. 

§ 4º Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da 
aprovação das contas. 

§ 5º Em cinco anos: 

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 
público ou particular; 

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, 
curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da 
conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; 

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em 
juízo. 

  

O artigo 206 do CCB deixa claro o prazo prescricional levando-se em conta 

a matéria em discussão nos autos, mas mesmo com a existência do artigo há muitos 

casos que não encontram previsão legal, ocorre nessas situações a adoção de 

teorias para melhor desenvolvimento do nosso direito, e caso não tenha a lei fixado 
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prazo menor para a prescrição, de acordo com a legislação vigente, este nunca será 

maior que dez anos. 

 

2.4 DAS CAUSAS QUE INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO 

 

Não há dúvidas quanto à aplicação fática da interrupção da prescrição, 

porque a característica fundamental que a diferencia da suspensão e do 

impedimento é que o prazo prescricional decorrido fica totalmente comprometido, 

voltando sua contagem desde o inicio depois de cessada a causa interruptiva. O 

caso de aplicação da interrupção só pode se dar uma única vez no processo. 

As causas de interrupção da prescrição estão dispostas no artigo 202 do 

CCB, em que estão elencadas as hipóteses para sua ocorrência, vejamos: 

 

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; 

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. 

 

Mais especificamente a prescrição do título executivo interrompe-se quando 

da propositura da ação de execução, conforme regra do art. 617 do CPC, que assim 

dispõe: 

 

Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a 
prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do 
disposto no Art. 219. 

 

Sendo que o artigo 219 do CPC, mencionado no artigo supracitado, possui a 

seguinte redação: 
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Art. 219 – A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz 
litigiosa a coisa; ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em 
mora o devedor e interrompe a prescrição. 

§ 1º – A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. 
[...]. 

 

Do que dispõe a lei a interpretação da maioria da doutrina é no mesmo 

sentido, que se opera a interrupção da prescrição com o despacho citatório, 

retroagindo à data de propositura da ação. 
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3 SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

 

Assim como no processo de conhecimento, o processo de execução 

também sofre seus momentos de crise passíveis de suspensão, tal situação jurídica 

deve ser provisória e temporária. Meras paralisações do procedimento não 

caracterizam a suspensão da execução. 

O problema trazido no presente trabalho se verifica quando das condições 

suspensivas nos feitos de execução comum, pelas causas elencadas no art. 791 do 

CPC, com a seguinte redação: 

 

Art. 791. Suspende-se a execução: 

I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 
embargos à execução; 

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

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis. 
  

Além das hipóteses supracitadas, o artigo 1.052 do CPC reconhece a 

possibilidade de suspensão da execução com a interposição dos embargos de 

terceiro, onde se admite suspensão total ou parcial da execução, com a seguinte 

redação: 

 

Art. 1052. Quando os embargos versarem sobre todos os bens, determinará 
o juiz a suspensão do curso do processo principal; versando sobre alguns 
deles, prosseguirá o processo principal somente quanto aos bens não 
embargados. 

 

O doutrinador Humberto Theodoro Junior classifica a suspensão da 

execução como necessária ou voluntária, dispondo: 

 

É necessária ou ex lege a suspensão imposta pela lei, de forma cogente, 
diante de uma determinada situação processual, como no caso de 
propositura de exceção (art. 306) ou nas hipóteses contempladas no art. 
265, I.  

É voluntária ou convencional a que decorre de ato de vontade ou ajuste 
entre as partes (art. 792). (THEODORO JUNIOR, Humberto. 2010, p. 475). 

  

Importante esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem 

entendendo, na maioria de suas decisões, que havendo a paralisação da ação de 
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execução por ausência de bens penhoráveis, ou por qualquer das hipóteses acima 

elencadas, suspende-se também o prazo prescricional, de modo a não caracterizar 

a prescrição intercorrente, por não haver a inércia do exequente, conforme os 

seguintes entendimentos: 

 

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCESSUAL 
CIVIL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A FALTA DE BENS 
PENHORÁVEIS - PARALISAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - ACÓRDÃO 
RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - 
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

[...]Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a 
jurisprudência desta Corte Superior que possui entendimento de que, 
suspensa a execução nos termos do artigo 791, III, do CPC, suspende-se, 
também, a contagem do prazo prescricional. (Recurso Especial 1295317 - 
SP, 2012). 

 

No mesmo sentido: 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. INCABIMENTO. CPC, ARTS. 791, III E 793. EXEGESE.  

I. A suspensão da execução a pedido do exeqüente e autorizada 
judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição intercorrente, 
que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito 
não está tendo curso sob respaldo judicial. (Recurso Especial 63474 - PR, 
2013). 

 

E também, Fredie Didier Junior (2009, p. 332) alega que: “Durante o período 

de suspensão da execução, não corre o prazo prescricional, visto que a prescrição 

pressupõe a inércia do exequente, o que, no caso não existe”. 

Desta forma, verifica-se que o prazo prescricional não correrá, para a 

caracterização da prescrição intercorrente, enquanto o processo de execução estiver 

suspenso. 

 

3.1 CAUSAS DE SUSPENÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

3.1.1 Embargos à Execução 
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Os embargos do executado, não suspendem automaticamente a execução, 

pois atualmente a regra, conforme artigo 739-A, caput, do CPC, é que os embargos 

do executado não terão efeito de suspender da execução. Porém a lei estabelece no 

§ 1º do artigo 739-A do CPC circunstâncias especiais em que, a requerimento do 

embargante, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos desde que 

comprovado que a execução possa causar dano grave ou de difícil reparação, bem 

como exige penhora, depósito ou caução suficiente como garantia da execução. 

É possível que os embargos se oponham apenas sobre parte da execução, 

e neste caso, mesmo que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, a 

execução poderá prosseguir sobre a parcela restante e somente deve ser paralisada 

no tocante às verbas impugnadas. Em caso de a execução possuir mais de um 

devedor, se um deles interpuser embargos e for atribuído efeito suspensivo, poderá 

a execução prosseguir quanto àqueles devedores que não embargaram, a não ser 

que o fundamento dos embargos verse a respeito dos demais litisconsortes. 

 

3.1.2 Hipóteses do artigo 265, incisos I e III do Código de Processo Civil 

 

As hipóteses de suspensão elencadas no artigo 265 do CPC são utilizadas 

no processo de conhecimento, porém o artigo 791, II do CPC prevê a aplicação de 

tais regras também ao processo de execução.  

O artigo 265 do CPC assim elenca as hipóteses de suspensão do processo 

de conhecimento, também aplicáveis ao processo de execução: 

 

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; 

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

 

Tendo em vista as hipóteses trazidas pelo artigo 265 do CPC, evidente que 

estas também podem ser passiveis de suspender a execução, pois são causas que 

trariam transtornos se eventualmente a execução tivesse continuidade. 
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3.1.3 Falta de bens penhoráveis 

 

Nos casos em que o executado não efetue o pagamento voluntário, o 

exequente pode se valer da apreensão e expropriação de bens patrimoniais do 

devedor para satisfazer o seu crédito. Estabelece o artigo 591 do CPC que o 

“devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus 

bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No entanto, em 

virtude da ausência de bens, ou se o credor não localizar nenhum bem que possa 

recair a penhora, inviabiliza momentaneamente o prosseguimento da execução. 

Desta forma, quando o devedor não possuir bens penhoráveis, impõe-se a 

suspensão da execução. 

Uma peculiaridade nesta modalidade de suspensão (ausência de bens 

penhoráveis) pode ser constatada no artigo 793 do CPC que assim dispõe: 

 

Art. 793. Suspensa a execução, é defeso praticar quaisquer atos 
processuais. O juiz poderá, entretanto, ordenar providências cautelares 
urgentes. 

 

Contudo mesmo sendo proibida a prática de quaisquer atos processuais 

quando a execução encontrar-se suspensa, na hipótese da falta de bens 

penhoráveis é possível, diríamos até aconselhável, que o exequente continue 

solicitando medidas para a localização de bens que possam recair a penhora, um 

motivo é para garantir a dívida exequenda e outro é para que o magistrado não 

tenha dúvidas quando da análise da inércia do credor, assim sendo se o titular do 

direito mostrar-se ativo no processo, menor a possibilidade da alegação da inércia 

por parte deste, e se não houver a inércia não há que se falar em prescrição. 

Nos juizados especiais cíveis, quando o exequente não localizar bens em 

nome do devedor o procedimento é diferente do que o adotado na justiça comum, 

conforme pode se verificar na leitura do artigo 53, § 4° da Lei 9099/1995: 

 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 
quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 
Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. 

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência 
de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito 
ou verbalmente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
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§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução 
do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o 
conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a 
prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do 
bem penhorado. 

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados 
improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de 
uma das alternativas do parágrafo anterior. 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 
será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

 

E também podemos citar as palavras de Fredie Didier Junior, tratando do 

assunto da seguinte forma: 

 

Nos Juizados Especiais Cíveis, na execução de título extrajudicial, não 
havendo bens, a execução deve ser extinta. Com efeito, dispõe o art. 53, § 
4° da Lei n° 9.099/1995, que, na execução de título extrajudicial, no valor de 
até 40 (quarenta) salários mínimos, “não encontrado o devedor ou 
inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 
devolvendo-se os documentos ao autor”. (DIDIER JR, Fredie. 2009, p. 332). 

 

Portanto, como podemos observar não existe a possibilidade de suspensão 

da execução quando o juízo competente for o Juizado Especial Cível, onde, não 

havendo bens o processo será imediatamente extinto, logo não há que se falar em 

prescrição intercorrente em virtude das disposições em legislação específica. 
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4 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

 

Como regra não corre prescrição após a propositura da ação, art. 202, § 

único do CCB. Contudo há situações em que é autorizada por lei a retomada do 

prazo prescricional, sendo chamada neste caso de prescrição intercorrente ou 

superveniente. 

Este instituto do direito, prescrição intercorrente, traz uma discussão 

doutrinária e jurisprudencial muito grande, sendo até mesmo repudiada por alguns 

autores. Esta discussão ocorre pela ausência do requisito inércia, fundamental em 

se tratando de prescrição. 

É neste contexto controverso que tentaremos a partir do estudo deste 

capítulo buscar argumentos para uma mais ampla aplicação da prescrição 

intercorrente, ou pelo menos trazer uma argumentação que acrescente a este tema 

uma nova perspectiva.  

 

4.1 CONCEITO E FUNDAMENTO 

 

Trata-se de uma figura anômala, pois, mesmo sendo chamada de prescrição 

intercorrente é muito mais parecida com a perempção ou com a preclusão, porque 

se verifica no curso do processo, e não antes da propositura da ação ou da 

instauração do processo assim como a prescrição. Este instituto foi criado pela 

doutrina e hoje é contemplado por alguns preceitos legais, e sua configuração faz 

extinguir o processo por inação da parte. 

Ocorre à prescrição intercorrente no processo civil, quando se identifica a 

situação em que o fluxo do prazo prescricional, que estava interrompido em virtude 

da propositura da ação, retome a sua contagem no processo, por tempo suficiente a 

consumar-se, diferente daquela prescrição que se inicia antes do ajuizamento da 

demanda e pronunciada no curso processual. 

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Direito Civil Brasileiro 

estabelece a hipótese em que se configura a prescrição intercorrente, com as 

seguintes palavras: 
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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. A prescrição intercorrente foi implicitamente admitida no art. 202, 
parágrafo único, do Código Civil, que assim dispõe: “a prescrição 
interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 
último ato do processo para a interromper”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. 
2012, p. 515). 

 

Desta forma pode se dizer que prescrição intercorrente é a retomada da 

contagem do decurso de prazo prescricional após sua anterior interrupção. Sendo 

que a retomada da fluência do prazo de prescrição se dá no curso do processo 

executivo em virtude da inércia do exequente quanto a prática de um ato que 

deveria exercer, deixando de dar o devido impulso ao processo. 

Neste sentido segue apontamento de Arruda Alvim: 

 

A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o 
desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível 
direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é 
aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do 
processo por segmento temporal superior àquele em que ocorre a 
prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento normal do 
processo não pode ocorrer a prescrição, que terá sido interrompida com a 
citação inicial; e igualmente não é possível consumar-se decadência, cuja 
pretensão tenha sido tempestivamente exercida. (ALVIM, Arruda. 2006, p. 
34). 

 

Sobre a hipótese de consumar-se a prescrição intercorrente Arruda Alvim 

(2006, p. 29) afirma que: “E só a partir da inércia, quando ao autor couber a prática 

de ato (e nem o réu praticar qualquer ato), e este não vier a ser praticado, durante 

prazo superior ao da prescrição, é que ocorrerá a prescrição intercorrente”. 

Em decisão de segundo grau o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

(TJPR) trás seu entendimento a respeito de prescrição intercorrente: 

 

 APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO SUSPENSO EM VIRTUDE 
DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. FATO 
QUE IMPEDE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DA IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO 
PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  

[...] A prescrição intercorrente é uma das formas de perda da exigibilidade 
do direito em virtude da inércia do autor de demanda judicial, que deixe de 
promover os atos processuais que lhe competem pelo prazo compreendido 
para a prescrição do direito envolvido no litígio. Evidentemente, em se 
tratando de execução suspensa em virtude da não localização de quaisquer 
bens do devedor aptos a solver a dívida – conforme preveem os artigo 791, 
inciso III e 793, ambos do Código de Processo Civil – não há que se falar 
em prescrição intercorrente, mesmo transcorrendo o prazo extintivo da 
pretensão do crédito exequendo. Isto porque, nestas hipóteses, o entrave 
ao andamento do processo não é imputável ao exequente, titular do crédito, 
mas ao executado, em virtude da ausência de bens penhoráveis. (Apelação 
Cível 958.763-7 - PR, 2013). 

 

Portanto o julgado deixa claros os requisitos para a caracterização da 

prescrição intercorrente, e esclarece que, assim como entendimento do STJ, não 

admite a fluência do prazo prescricional enquanto suspensa a execução. 

 

4.2 HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS 

 

Como já destacado em tópicos anteriores a falta de bens a penhorar não 

acarreta na definitiva frustração da demanda, e sim na suspensão, inviabilizando o 

prosseguimento temporariamente, até que o credor localize bens do devedor 

capazes de satisfazer o seu crédito. 

O problema reconhecido por grande parte da doutrina está no momento em 

que a execução é suspensa em virtude de o devedor não possuir ou o credor não 

localizar bens suficientes para garantir a execução, conforme podemos observar na 

obra de Fredie Didier Junior: 

 

A execução, nessa hipótese, deve manter-se suspensa por quanto tempo? 
Esse é um problema que, em princípio, não tem resposta. Ao que tudo 
indica, a execução deve ficar suspensa até que apareçam bens 
penhoráveis, exatamente porque os bens futuros do devedor também 
respondem pela execução (CPC, art. 591). (DIDIER JR, Fredie. 2009, p. 
332). 

 

Também considerando este momento como um problema, citamos as 

palavras de Humberto Theodoro Junior: 
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O primeiro problema provocado pela suspensão é definir até quando 
perdurará a paralisia do processo. E o segundo é saber que destino terá a 
execução quando a suspensão durar mais do que o prazo legal de 
prescrição da obrigação exequenda. (THEODORO JUNIOR, Humberto. 
2010, p. 478). 

  

Tendo em vista a ausência de estipulação na legislação de quanto tempo 

seria a suspensão nesta hipótese, para que se possa também saber quando 

caracteriza a inércia do devedor para a contagem da prescrição intercorrente, uma 

vez que, se o devedor não possui bens, impossibilitado encontra-se o credor em dar 

o devido impulso ao feito.  

Deve se levar em conta também que a nossa doutrina majoritária considera 

grande injustiça ocorrer à prescrição, por não caracterizar a inércia do exequente, 

em vista que este, mesmo diligente não localizar bens passíveis de recair a penhora, 

levando-se em conta que a prescrição nasceu para punir o titular do direito que se 

conserva inativo e não para punir aquele que, embora diligente, não encontre 

patrimônio em nome do executado. 

Em contra partida, não pode se admitir que a suspensão do processo fique 

indefinida, com uma litispendência sem fim, ocorrendo uma execução eterna, 

tornando uma obrigação patrimonial imprescritível, o que seria uma afronta às 

garantias constitucionais da duração razoável do processo e o da segurança 

jurídica. 

Portanto a suspensão não poderá ficar ad eternum, devendo-se ter um prazo 

razoável para sua duração, Humberto Theodoro Junior, ao seu passo, defende a 

suspensão do processo sine die, vejamos: 

 

A melhor maneira é manter o processo suspenso sine die, arquivando-o 
provisoriamente, à espera de que credor encontre bens penhoráveis. 
Vencido o prazo prescricional, será permitido ao devedor requerer a 
declaração de prescrição e a consequente extinção da execução forçada, o 
que, naturalmente, não será feito sem prévia audiência do credor. 
(THEODORO JUNIOR, Humberto. 2002, p. 480/481). 

 

No primeiro momento o ilustre doutrinador defende a hipótese de o processo 

manter-se suspenso por prazo indeterminado, portanto se assim fosse não haveria 

como se arguir a prescrição, porém na sequencia o autor dá a possibilidade de o 
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devedor requerer a declaração de prescrição, no caso de já haver decorrido o lapso 

temporal da prescrição do objeto da demanda. 

Araken de Assis, em contrapartida, classifica a suspensão sine die como 

ilegal e gravosa, considerando prejudicial à suspensão indefinida: 

 

Em primeiro lugar, a suspensão, indefinida se afigura ilegal e gravosa, 
porque expõe o executado, cuja responsabilidade se cifra ao patrimônio (art. 
591), aos efeitos permanentes da litispendência. Mesmo que a 
responsabilidade respeite a bens futuros, eles servirão ao processo futuro, e 
não, necessariamente, o atual. (ASSIS, Araken de. 2007, p. 462). 

 

Na sequência o autor aponta solução possível ao caso, utilizando-se da 

analogia e indicando um prazo máximo para a suspensão do processo executivo: 

 

Seja como for, o sistema recomenda um elastério razoável a suspensão. O 
art. 265 agasalha dois interregnos: na hipótese de convenção das partes, o 
máximo é de seis meses (art. 265, § 3.º); no caso de causa prejudicial ou de 
produção de prova, o prazo alcança um ano (art. 265,§ 5.º). Como já se 
rejeitou a aplicabilidade, em sede executiva, do inc. IV do art. 265, soaria 
extravagante e contraditório propugnar o prazo de um ano, a esta regra 
estreitamente vinculada. 

Por conseguinte, inexistindo bens utilmente penhoráveis, o processo 
executivo remanescerá suspenso por 6 (seis) meses, após o que se 
extinguirá. O ponto exige, a olhos vistos, imediato tratamento legislativo, 
seja porque obscuro, seja porque o prazo apontado é exíguo e desconforme 
com o fixado no art. 40, § 2º da Lei 6830/80. (ASSIS, Araken de. 2007, p. 
463). 

 

De outra parte Arruda Alvim da outra solução ao problema verificado na 

suspensão do processo executivo, qual seja a aplicação do instituto da insolvência 

civil (artigos 777 e 778 do CPC): 

 

A solução do Código de Processo Civil é a da insolvência, que pode ser 
requerida tanto pelo credor quanto pelo devedor. E sucessivamente ao 
término da insolvência, correrá prescrição, como, ainda, a lei estabelece a 
própria extinção das obrigações. (ALVIM, Arruda. 2006, p. 54/55). 

 

Torna-se evidente a postura dos doutrinadores de ser inadmissível que a 

suspensão regida pelo rito do CPC não tenha uma duração razoável. Manter uma 

pretensão executiva perpétua causará transtornos, não só a ordem e segurança 

jurídica como também fazer do executado um eterno devedor de uma dívida que 

excepcionalmente será satisfeita.  
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Para melhor entendimento do assunto tratado vejamos decisão do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) no caso da ocorrência da prescrição 

intercorrente tendo em vista a inércia do exequente por lapso temporal superior ao 

prazo de prescrição do direito material em discussão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 
DECORRIDOS QUINZE ANOS SEM MANIFESTAÇÃO OU QUE O 
EXEQUENTE OBTIVESSE ÊXITO EM INDICAR BENS PASSÍVEIS DE 
SATISFAZER SEU CRÉDITO. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE 
CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 

[...] Neste sentido, se um processo é encaminhado ao arquivo provisório, 
suspenso sem prazo determinado por inexistência de bens penhoráveis, 
cabe ao credor ao menos diligenciar, de tempos em tempos, pela busca de 
bens, demonstrando ao juiz que tem envidado esforços para localizá-los, 
donde se possa concluir pelo seu interesse em obter o crédito exequendo. 
Ora, ainda que a legislação aplicável à situação exposta (art. 791, III do 
Código de Processo Civil) não determine o prazo pelo qual se manterá 
suspensa a demanda executiva em caso de inexistência de bens do 
devedor, não é razoável interpretar-se referida lacuna no sentido de que o 
processo poderá ficar suspenso indefinidamente. Esse entendimento 
equivale a aceitar a infinitude da demanda, a eternização da execução, o 
que vai frontalmente de encontro ao princípio constitucional da razoável 
duração do processo (art. 5º LXVIII CF) e ao sistema jurídico pátrio em 
geral, visto que o processo deve ter um final. O raciocínio é fortemente 
sustentável a partir de uma interpretação sistemática segundo a qual, se a 
lei é omissa, cabe a regra do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil: 
“Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” Desta feita, não 
obstante a simples suspensão do processo não ser suficiente para 
caracterizar a desídia da parte exequente e, portanto, dar ensejo à 
prescrição do direito pleiteado, em se estendendo a paralisação do 
processo por período superior a um ano, sem a manifestação da parte 
interessada e a partir daí, iniciará a contagem do prazo prescricional. 
Ademais, reza a Súmula 150/STF: Prescreve a execução no mesmo prazo 
de prescrição da ação. (Agravo de Instrumento 1.104.449-6 - PR, 2013). 

 

O TJPR entende que não pode haver a retomada do curso prescricional se 

os autos estiverem suspensos em virtude da não localização de bens em nome do 

devedor, pois se a suspensão foi requerida pela parte que aproveita e autorizada 

judicialmente não há que se falar em inércia do exequente. Porém alguns pontos 

essenciais para a caracterização da prescrição intercorrente são motivos de 

bastante divergência, como pode se observar nas seguintes decisões: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 
CHEQUES - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 
- PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO 
PROCESSO DEFERIDA PELO JUIZ A QUO - NECESSIDADE DE 
PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O 
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PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO 
CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível 1168126-2 - PR, 2014). 

 

E ainda: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA 
PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - 
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA, ANTE A AUSÊNCIA 
DE INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO - 
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível 1090698-8 - PR, 2014). 

 

No mesmo sentido: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. 
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA 
CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENCIA. 
SUSPENSÃO DA DEMANDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS 
PENHORÁVEIS - ART. 791, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 
FLUÊNCIA DO PRAZO ANTE A AUSÊNCIA 
DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. 01. A 
ausência de bens penhoráveis permite o sobrestamento do feito nos termos 
do artigo 791, III, do Código de Processo Civil o que enseja a suspensão da 
contagem do prazo prescricional. 02. Estando o processo executivo 
suspenso por tempo indeterminado, a extinção do feito somente pode se 
dar se precedida de intimação da parte para suprir eventual inércia. Agravo 
Interno desprovido. (Agravo Regimental 1146765-5/01 - PR, 2014). 

 

Nestes casos verifica-se que o TJPR considera como essencial a intimação 

do credor/exequente para dar andamento ao processo, após suspensão por tempo 

razoável, e caso este não de o devido andamento no processo será caso da 

retomada do prazo para se configurar a prescrição. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) tem 

entendimento no mesmo sentido do TJPR no que diz respeito à negativa de fluência 

do prazo prescricional enquanto a execução estiver suspensa, porém considera 

desnecessária a intimação do credor para a caracterização da prescrição 

intercorrente. Se após tempo razoável de suspensão os autos forem encaminhados 

a arquivo provisório a requerimento do exequente ou com seu consentimento em 

virtude de ainda não haver localizado bens em nome do devedor, este por estar 

ciente arca com os ônus da prescrição, e se não o fizer no prazo estipulado em lei 

terá seu direito prejudicado, sendo considerada até mesmo desnecessária a 

intimação pessoal para o credor dar andamento ao feito, caso corriqueiro por outros 

http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11607133/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1168126-2
http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11618039/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1090698-8
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tribunais, como forma de tornar evidente a inércia do titular do direito. Conforme 

argumento, segue as seguintes decisões: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO 
DIRETO AO USUÁRIO FINAL GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. 
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DO RECONHECIMENTO 
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELO DO BANCO. ALEGAÇÃO 
DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. 
PLEITO DE ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCESSO QUE 
PARTIU DO PRÓPRIO CREDOR. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 
ONZE ANOS. DESÍDIA DO BANCO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 177, DO 
CÓDIGO CIVIL DE 1916 E 2.028 E 206, § 5º, I, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL 
DE 2002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. "Dessa forma, uma vez arquivado administrativamente o 
feito a pedido do próprio exequente, interessado maior na persecução de 
seu crédito (CPC, art. 612, caput), considera-se ter início a partir daí o curso 
do prazo prescricional intercorrente, sob pena de eternização do processo 
enquanto estiver suspenso, visto que nesse interregno cabe apenas ao 
exequente - e a mais ninguém - diligenciar efetivamente para obter a 
satisfação do crédito exequendo" (Apelação Cível 2013.020810-1 - SC, 
2013). 

 

E também: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 
DEVEDOR SOLVENTE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. 
NOTA PROMISSÓRIA. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREPARO. 
RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 500, § ÚNICO, CPC). RECURSO 
PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL QUE, 
DO DESPACHO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO 
ATÉ O PEDIDO DO DESARQUIVAMENTO, DECORREU MAIS DE DEZ 
ANOS. INÉRCIA DO POSTULANTE QUE SE MOSTROU EVIDENTE. 
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PLEITO DE 
DESARQUIVAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE 
PARTIU DO PRÓPRIO CREDOR. (Apelação Cível 2012.075156-8 - SC, 
2013) [grifo nosso]. 

 

Porém, em contra partida, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul (TJRS), em decisão distintas entende que a intimação do exequente é 

desnecessária alegando que este deve dar o devido impulso ao processo de tempo 

em tempo, e se não o fizer estará sujeito a sofrer os efeitos da prescrição 

intercorrente, bem como sustenta seu posicionamento que não pode fluir o prazo 

prescricional enquanto os autos estiverem suspensos, conforme vejamos: 

 

EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. 
SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ação de execução que teve seu curso 
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suspenso em razão de não terem sido localizados bens a penhorar. 
Arquivamento por prazo superior a cinco anos. Prescrição intercorrente. 
Desnecessidade de intimação pessoal para a extinção do feito em 
decorrência da prescrição. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível 
70039944632 - RS, 2011). [grifo nosso]. 

 

E no mesmo sentido: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. Tramitando a 
demanda executória há mais de dez anos, arquivado administrativamente o 
feito e sem qualquer manifestação do exequente após decorrido o prazo de 
suspensão, de ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente. 
Processo sem impulsionamento por mais de sete anos. É dispensável a 
prévia intimação pessoal do autor para a decretação da extinção do 
feito em decorrência da prescrição intercorrente, se, por mais de seis 
anos, o processo ficou sem qualquer movimentação, por inércia do credor. 
Sentença de extinção do feito mantida. (Apelação Cível 70052583739 - RS, 
2013). [grifo nosso]. 

 

Mesmo com peculiaridades diferentes para a aplicação do instituto da 

prescrição intercorrente entre as decisões acima citadas, o STJ tem entendimento 

pacífico a respeito do caso, como podemos observar na seguinte decisão: 

 

Execução. Crédito locatício. Paralisação do processo por mais de três anos 
por inércia do exequente. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Decurso de 
menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 
(art. 178, § 10, VI). Regência da espécie pelo novo Código (artigo 206, § 3.º, 
do Código Civil de 2002). Agravo provido para extinguir a execução (1002).  

[...] Nesses casos, este Superior Tribunal de Justiça traçou orientação no 
sentido de que, suspensa a execução de uma forma ou de outra, não tem 
curso a prescrição. Por igual, não há como afirmar que o recorrente tenha 
sido negligente, pois, em momento algum foi intimado pessoalmente, para 
dar andamento ao processo e tampouco se mostrou inerte e 
desinteressado, apenas não encontrava condições de dar prosseguimento 
ao feito, pela postura adotada pelo devedor, dificultando o andamento da 
execução. À exemplo do Resp nº 16.558/MG, colacionado pelo recorrente, 
também a Terceira Turma, Relator Ministro Waldemar Zveiter, Resp n 
154.782/PR e a Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, Resp nº 
327293/DF, entenderam que "pressupõe a prescrição diligência que o 
credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não  cumpre no prazo 
prescricional". No caso, o recorrente não foi intimado para quaisquer atos, 
tendo ele mesmo a iniciativa de fazê-lo, quando aspirou condições para o 
prosseguimento do feito, repita-se, dificultado pelo devedor. (Recurso 
Especial 1135876, 2009). 

 

De qualquer forma, cada decisão com sua fundamentação, tem algo em 

comum que é a verificação se houve a inércia do exequente, como fator primordial a 
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retomada do curso prescricional, e segundo orientação do STJ se os autos 

encontram-se suspensos, não há que se falar em inércia do exequente e por isso 

também não poderá ser computado como tempo de prescrição, porém se o titular do 

direito abandonar a causa, se intimado não der o devido andamento ao processo ou 

parar de buscar bens em nome do devedor, este poderá sofrer os efeitos da 

prescrição.  

A suspensão conforme jurisprudência majoritária deverá ser por tempo 

razoável, e jamais poderá ser indefinida. Após o transcurso da suspensão por tempo 

estipulado pelo magistrado, e se mesmo assim o credor não achar bens para saldar 

a divida, os autos poderão ser encaminhados ao arquivo provisório com o 

consentimento deste, e a partir daí se retoma o curso do prazo prescricional, por 

tempo suficiente a perfazer a prescrição do objeto central da execução. 

 

4.3 SÚMULA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, Súmula 150: “prescreve a execução 

no mesmo prazo de prescrição da ação”, de fácil interpretação tal redação, vez que 

mesmo após ajuizamento da demanda, se o exequente não solicitar a execução de 

título judicial ou extrajudicial no tempo hábil a perfazer a prescrição terá seu direito 

prejudicado. 

Tendo em vista que o processo de conhecimento é autônomo ao de 

execução, e por isso também merece ser interposto no tempo hábil, sob pena de 

prescrição. Portanto, de mesma sorte deve-se ter por base para a prescrição da 

execução de acordo com o objeto central em discussão nos autos, assim como no 

processo de conhecimento. Segue entendimento do STJ acerca do assunto: 

 

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
EXECUTIVA. SÚMULA 150/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO 
INATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO DA 
MATÉRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 1. Em virtude da 
Súmula 150 do STF, esta Corte adota a orientação de que o processo de 
conhecimento e o processo de execução são autônomos e, em 
conseqüência dessa autonomia, os prazos prescricionais são idênticos, ou 
seja, cinco anos, iniciando-se, para ação de execução, a partir do trânsito 
em julgado da ação de conhecimento. 2. O acórdão recorrido afastou a 
prescrição embasado nas premissas de que a ação de execução prescreve 
no mesmo lapso prescricional da ação de conhecimento, nos termos do 
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Verbete Sumular nº 150 do STF – na espécie em análise cinco anos – e, no 
caso, não teriam transcorridos mais de cinco anos entre o termo inicial da 
prescrição da pretensão executiva – o momento em que os ora agravados 
foram cientificados do retornos autos das Instâncias superiores (22.8.2000) 
– e o ajuizamento da Ação de Execução (21.4.2004). 3. O fundamento do 
aresto impugnado para determinar o termo inicial da pretensão executiva – 
o momento em que os ora agravados foram cientificados do retornos autos 
das Instâncias superiores (22.08.2000) – não foi infirmado nas razões do 
recurso especial, o que justifica a aplicação, no ponto, da Súmula 283/STF. 
4. O termo a quo da prescrição estabelecido pelo acórdão está embasado 
em fundamento que não foi rebatido e o termo ad quem é incontroverso, 
pois o recorrente e o Tribunal de origem não divergem acerca da data do 
ajuizamento da ação de execução. Inabalado o entendimento do acórdão 
sobre não ter transcorrido o lapso de cinco anos, é inútil discutir, nesta fase 
processual, o cabimento da prescrição intercorrente. 5. O recorrente 
defende o afastamento da preclusão do direito de discutir o excesso de 
execução decretada pela Instância a quo, embasado no argumento de que 
a matéria deveria ser analisada em sede de remessa necessária. Todavia 
tal questionamento não recebeu carga decisória do Tribunal de origem. 6. 
Não ventilada no aresto impugnado a matéria motivo da controvérsia, fica 
caracterizada a ausência de prequestionamento e impedido o seu acesso à 
instância especial, nos termos das Súmulas: 282/STF e 211/STJ. 7. Agravo 
regimental não provido. (Agravo em Recurso Especial 94.426, 2013). 

 

E no mesmo sentido: 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: 
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE 
CONHECIMENTO. SÚMULA 150/STF. FICHAS FINANCEIRAS. DEMORA 
NA OBTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 
INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem, ao examinar a questão, 
concluiu pela prescrição da pretensão executiva, pela constatação de que 
transcorreram mais de 13 (treze) anos entre o trânsito em julgado da ação 
de conhecimento e a propositura da respectiva execução, ressaltando que 
as alegadas diligências no sentido de obter as fichas financeiras não têm o 
condão de suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional. 2. A 
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da 
ação de execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 
150/STF, bem como que o prazo em que o exequente alega estar 
diligenciando administrativamente para obter as fichas financeiras aptas a 
instruir a execução não tem o condão de suspender o prazo prescricional. 3. 
Da leitura dos precedentes desta Corte, depreende-se que, ao contrário do 
alegado pelos agravantes, não há que se falar em relação de trato 
sucessivo, pois a execução contra a Fazenda Pública deve ser proposta no 
mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, qual seja, cinco 
anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, sendo inaplicável a 
Súmula 85/STJ. Agravo regimental improvido. (Agravo em Recurso Especial 
1.356.775, 2013). 

 

Desta forma podemos observar que a prescrição na execução, além daquela 

depois da propositura da ação (prescrição intercorrente), também tem a retomada do 

seu fluxo após trânsito em julgado da decisão em processo de conhecimento, e 
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deverá ser requerida a execução em tempo hábil, e este deve também ser aplicado 

aos títulos extrajudiciais. 

Nesta ceara, importante frisar que o STJ já se posicionou, em recurso 

repetitivo acerca da prescrição em ação executiva, a qual o processo de 

conhecimento possui prescrição vintenária, sendo que nestes casos, em virtude de o 

processo de execução ser autônomo ao de conhecimento, aplicar-se-á prescrição da 

legislação em vigência quando da interposição da execução, senão vejamos: 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA 
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. 
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.  

1. Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a 
seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo 
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de 
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".  

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi 
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o 
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.  

3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do 
art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior 
Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução 
em cumprimento de sentença. (Recurso Especial 1273643 - PR, 2013).  
 

Conforme o exposto, nos casos de processos de conhecimento com 

prescrição de vinte anos, este não se aplica a execução, se esta for interposta após 

alteração dos prazos prescricionais pelo Código Civil de 2002. Com relação a 

Súmula 150 do STF, esta deverá ser interpretada da seguinte forma, a prescrição 

para a propositura execução será o mesmo da prescrição para a propositura da 

ação de conhecimento, mas, de acordo com a época em que cada ação foi proposta 

levando-se em conta a legislação vigente. 
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5 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO FISCAL 

 

Nos casos em que a lei deixa a desejar, cabe ao estudioso do direito 

interpretar da melhor maneira de acordo com os demais institutos de forma análoga, 

onde podemos citar o artigo 4º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), que nos informa que quando a lei é omissa cabe ao legislador buscar 

através da analogia, dos costumes, dos princípios basilares do direito a resolução do 

caso citado. 

Tendo em vista a omissão trazida pelo artigo 791 do CPC, em não 

determinar como se opera a suspensão do processo executivo, abre-se espaço para 

divergências entre interpretações de como ocorre a aplicação da prescrição 

intercorrente. Uma solução que poderia ser acolhida pelo Código de Processo Civil, 

em razão desta omissão apontada, é atribuir por analogia àquela interpretação 

trazida pela Lei de Execução Fiscal (6.830/80) em seu artigo 40 que dispõe:  

 

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. 

§ 4
o
 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. 

§ 5
o
  A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4

o
 deste 

artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja 
inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

 

A referida lei está completa, não havendo omissões de como será operada 

suspensão, pois prevê que, suspenso o processo executivo fiscal, decorrido o prazo 

máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado patrimônio 

penhorável, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, porém tal arquivamento tem 

efeito apenas administrativo, isto porque quando o credor encontrar bens a qualquer 

tempo, o processo será desarquivado para prosseguimento da execução, sendo que 

a prescrição intercorrente somente começará a correr após o término da suspensão, 
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ou seja, quando os autos forem encaminhados para o arquivo provisório, porém tal 

lei não pode ser aplicada aos demais perdimentos, a não ser por analogia, em 

virtude de sua especialidade. 

No sentido de aplicação por analogia a lei de Execução Fiscal, segue 

entendimentos do TJPR: 

 

APELAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA 
DE CRÉDITO INDUSTRIAL.SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR 
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 791, III DO 
CPC).PROCESSO PARALISADO POR QUASE NOVE 
ANOS.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. AUSÊNCIA DE 
PRAZO LEGAL ESPECÍFICO PARA SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 
ETERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 
SUPRIMENTO POR ANALOGIA, PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO (ART. 
4º LICC) E PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 
PROCESSO (ART. 5º, LXVIII, CF). SUSPENSÃO PELO PRAZO MÁXIMO 
DE UM ANO CONFORME ART. 265, § 5º E ART. 40, §§ 2º E 4º DA LEI DE 
EXECUÇÕES FISCAIS. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO 
PRESCRICIONAL A PARTIR DAÍ. DESÍDIA DO CREDOR 
CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 52 DO 
DECRETO LEI 413/69 C.C ART, 70 DA LEI UNIFORME) TRANSCORRIDO 
INTEGRALMENTE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 980158-3 – 
PR, 2013). 

 

E também: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR 
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 791, III DO CPC). 
PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE SETE ANOS.PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE DECRETADA.AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL 
ESPECÍFICO PARA SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO 
DA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SUPRIMENTO POR 
ANALOGIA, PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO (ART. 4º LICC) E 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 
PROCESSO (ART. 5º, LXVIII, CF). SUSPENSÃO PELO PRAZO MÁXIMO 
DE UM ANO CONFORME ART. 265, § 5º E ART. 40, §§ 2º E 4º DA LEI DE 
EXECUÇÕES FISCAIS. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO 
PRESCRICIONAL A PARTIR DAÍ. DESÍDIA DO CREDOR 
CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 70 DA LEI 
UNIFORME DE GENEBRA) TRANSCORRIDO INTEGRALMENTE. 
PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 973539-7 – PR, 2012). 

 

A Súmula 314 do STJ, para facilitar interpretação da referida lei de execução 

fiscal, dispõe que: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

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

quinquenal intercorrente”. 
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Também podemos extrair interpretação dada pelos tribunais acerca da 

prescrição intercorrente em execução Fiscal: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE - LAPSO TEMPORAL DE 05 (CINCO) ANOS APÓS 
DECORRIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DE 01 (UM) ANO - §4º DO 
ARTIGO 40 DO CPC - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. É 
firme o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de configurar-se a 
prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o 
prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos 
por culpa da exequente. (...) 3. Recurso provido, sentença anulada." 
(Apelação Cível 24990028946 – ES, 2009). 

 

Evidente que se o Código de Processo Civil tivesse interpretação clara como 

a dada na Lei de Execução Fiscal (6.830/80), mais fácil seria a aplicação da 

prescrição intercorrente na execução comum, que como visto anteriormente não 

prestigia a harmonia do sistema, havendo decisões e interpretações em sentidos 

diferentes, dificultando o seu entendimento. Por estes motivos sugerimos como uma 

solução a esta omissão, a interpretação por analogia a Lei de Execução Fiscal. 
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6 ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Uma possível solução acerca da prescrição intercorrente tornando-a 

pacífica, poderá se dar a partir da reforma do Código de Processo Civil, pelo 

Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, que tem em seu artigo 845, mais 

precisamente os incisos V, VI e parágrafo único, a seguinte redação: 

  

Art. 845.  Extingue-se a execução quando:  

I - a petição inicial é indeferida;  

II - o devedor satisfaz a obrigação;  

III - o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro meio, a remissão 
total da dívida;  

IV - o credor renuncia ao crédito;  

V - ocorrer a prescrição intercorrente;  

VI - o processo permanece suspenso, nos termos do art. 842, incisos III 
e IV, por tempo suficiente para perfazer a prescrição.  

Parágrafo único. Na hipótese de prescrição intercorrente, deverá o juiz, 
antes de extinguir a execução, ouvir as partes, no prazo comum de 
cinco dias.  

[grifo nosso]. 
 

Sendo que no artigo 842, que eventualmente irá tratar do momento de 

suspensão, assim dispõe: 

 

Art. 842. Suspende-se a execução:  

I - nas hipóteses previstas de suspensão do processo, no que couber;  

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

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis;  

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 
licitantes e o exequente, em dez dias, não requerer a adjudicação nem 
indicar outros bens penhoráveis. 

 

Da análise em conjunto dos artigos acima citados, caso entre em vigência, 

irá acabar com a discussão acerca do assunto, pois se esgotados os meios de 

busca, o credor não localizar bens do devedor a execução será suspensa, porém o 

processo permanecerá suspenso, aguardando indicações de bens por parte do 

exequente por tempo suficiente para perfazer a prescrição, e caso não o fizer 

ocorrerá a prescrição intercorrente. 
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Como podemos observar, a parte que trata da suspensão no atual CPC 

realmente merece reforma, pois deixa em aberto por quanto tempo ficará suspensa 

a execução, e se no momento de suspensão é autorizado computar como 

prescrição, e por isso prejudica também a interpretação a respeito da aplicabilidade 

da prescrição intercorrente. 

Em virtude das omissões apontadas, enquanto não entrar em vigor o Novo 

Código de Processo Civil para acabar com as dúvidas existentes, resta o judiciário a 

interpretação de como pode ser melhor aplicada a prescrição intercorrente, sendo 

que nestes casos evidente que haverá divergência entre posicionamentos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de a lei deixar a desejar a forma de como se dará a aplicação da 

prescrição intercorrente, como podemos observar no presente trabalho, o 

entendimento dos Tribunais Superiores se firma no sentido de que o juiz deve 

estipular tempo razoável para a suspensão da execução, e que neste meio tempo 

não será autorizado o fluxo do prazo prescricional em virtude da ausência de inércia 

do exequente, que por falta de bens do devedor, impossibilitado encontra-se em dar 

o devido andamento à execução. 

Porém, de acordo com orientações do STJ, após transcurso da suspensão 

da execução o exequente deve ser intimado para dar seguimento à demanda e se 

ainda não localizou bens o processo ficará paralisado, desde então começará a 

correr o lapso prescricional, onde se o exequente permanecer inerte por certo tempo 

previsto em lei ocorrerá a prescrição intercorrente.  

Outro entendimento defendido por alguns doutrinadores e julgadores é a 

aplicação por analogia à Lei de Execução fiscal, que dá a suspensão de um ano na 

hipótese de ausência de bens a penhorar, sendo que após transcurso desse um ano 

suspenso começará a correr o prazo prescricional onde até seu término é autorizado 

ao credor indicar bens a garantir sua dívida e caso não o fizer terá seu direito 

prejudicado pelo instituto da prescrição intercorrente. 

A Súmula 150 do STF garante a hipótese de prescrição em virtude da não 

interposição da execução em tempo hábil, e neste sentido deve se atentar para a 

hipótese de que em qualquer momento que o exequente seja intimado a praticar um 

ato, deve fazer no tempo de prescrição, sob a pena de sofrer as consequências da 

prescrição intercorrente. 

Contudo, nosso posicionamento é no mesmo sentido que o entendimento do 

STJ, onde deve haver tempo razoável para a suspensão em vista que o credor não 

pode ser prejudicado se o devedor não possuir bens para que possa saldar a dívida 

exequenda, não sendo autorizado o computo da prescrição enquanto o processo se 

encontrar suspenso, porém também deve se atentar a quão grave e danosa pode 

ser uma suspensão indefinida conforme firmemente afirmam os renomados 

doutrinadores Araken de Assis e Humberto Theodoro Júnior.  



35 

 

Desta forma consideramos possível a arguição da prescrição intercorrente, 

com guarida no princípio da segurança jurídica e razoável duração do processo, com 

a consciência dos problemas que uma suspensão sine die poderia causar tornando 

o executado um devedor eterno, sendo que até mesmo crimes dolosos contra a vida 

prescrevem, desrazoável dar a possibilidade de tornar um título de crédito 

imprescritível. 

A omissão apontada na lei, acerca da suspensão executiva em virtude da 

falta de bens penhoráveis em nome do devedor, expõe a urgência legislativa para 

definir as incertezas sobre a aplicação da prescrição intercorrente nestes casos, por 

isso também não poderíamos deixar de trazer as soluções dadas pelo Anteprojeto 

do Novo Código de Processo Civil que promete solucionar os problemas expostos 

no presente trabalho. 
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