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RESUMO 

 

Na pendência de título executivo judicial ou extrajudicial, sujeitar-se-á o devedor à execução 

forçada caso não quite sua obrigação no prazo legal. Ocorre que, ainda que reconheça o débito 

e sobre tal circunstância não paire qualquer controvérsia, nem sempre o devedor possui meios 

para saldar a dívida, oportunidade em que se suspenderá o trâmite processual até que sejam 

encontrados bens penhoráveis. Não existe propriamente um consenso doutrinário ou 

jurisprudencial a respeito do prazo máximo de suspensão, tampouco quando se efetivaria a 

respectiva prescrição, tendo em vista que a contagem do termo pressupostamente não estaria 

em curso. Se por um lado já reconheceu o Estado o direito do credor de receber a quantia que 

lhe cabe, por outro, deve-se reconhecer que o devedor não pode sustentar a dívida ad 

aeternum. Trata-se no presente estudo justamente das alternativas hermenêuticas para a 

resolução ou, pelo menos, mitigação do problema derivado da insuficiência normativa. Nada 

obstante seja indiscutível que a solução definitiva decorreria de uma atuação legislativa direta, 

preocupa-se o presente trabalho fundamentalmente em indicar os instrumentos processuais 

atualmente disponíveis capazes de dar ao caso a solução mais justa tanto para o credor quanto 

para o devedor, de modo a conceder o máximo de tempo para que adquira o devedor os bens 

necessários à satisfação do credor, sem, contudo, submeter aquele a um processo executivo 

interminável. 

 

Palavras-chave: Execução Forçada. Devedor Insolvente. Prescrição Intercorrente. Suspensão. 

Dies ad Quem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Pending a judicial or extrajudicial enforcement, shall be subject the debtor to enforce its 

obligation if not paid off within the statutory period. It happens that, although he 

acknowledges the debt and that would not hover over any dispute on it, not always the debtor 

has the means to repay the debt, at which point the procedural motion should be suspend until 

they are found attachable assets. There is neither strictly doctrinal nor jurisprudential 

consensus regarding to the maximum period of suspension of the procedural motion, nor 

when would affect their prescription in order that the counting of the term supposedly would 

not be ongoing, since the phase was suspended. On one hand, the state has recognized the 

right of the creditor to receive the amount that it can, on the other, it must be recognized that 

the debtor cannot sustain the debt ad aeternum. This study is precisely about the 

hermeneutical alternatives to solve this problem, or at least, trying to mitigate the problem of 

the insufficiency of law. Nonetheless, it is undeniable that the ultimate solution would result 

from a direct legislative action. This paper indicates primarily the legal instruments currently 

available that can give the case the fairest solution for both creditor and debtor in order to 

grant maximum time for the debtor to acquire the assets necessary to satisfy the creditor, 

without, however, submit the debtor to an endless executive process. 

 

Keywords: Forced execution. Insolvent Debtor. Prescription intercurrent. Suspension. Dies ad 

Quem 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ultrapassada a já ordinariamente penosa fase de cognição do Processo, muito 

embora a clara determinação legal para o pagamento espontâneo, não é incomum iniciar-se 

fase processual ainda mais desgastante: a fase de execução. 

Dentre as inúmeras complicações que podem surgir durante o trâmite “regular” da 

nova fase instaurada, uma, em especial, apresenta-se como sério impasse a ser vencido, qual 

seja, a inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor. 

Na hipótese apresentada, determina o Código de Processo Civil que o processo 

seja suspenso, o que é praticamente incontroverso. O que se discute, na realidade, é por 

quanto tempo duraria a suspensão e quais as consequências de se optar por uma solução ou 

outra. 

A doutrina majoritária e a jurisprudência dominante sobre o assunto ocupam polos 

opostos no embate, tornando ainda mais relevante este tema que repercute diretamente em 

aspectos relevantes do cotidiano das relações patrimoniais. 

Acontece que se está diante de circunstância das mais delicadas no processo civil. 

Se por um lado já reconheceu o Estado o direito do credor de receber a quantia que lhe 

caberia, por outro, deve-se reconhecer que o devedor não pode suportar a dívida para sempre. 

No que concerne à discussão sobre a duração da suspensão, imperativo perceber 

que a escolha feita no caso concreto, e apenas para efetiva aplicação entre as partes 

envolvidas, pode ter reflexos muito mais abrangentes do que os inicialmente pensados. Em 

verdade, acredita-se que apenas a alteração da duração do processo de execução pode resultar 

em submissão do indivíduo a constrangimento incompatível com a obrigação patrimonial, ou 

mesmo em malferimento da própria estrutura jurídico-econômica na qual se sustenta o Estado 

e a Sociedade civil. 

Tenciona-se com o presente estudo buscar alternativas processuais e 

extraprocessuais que efetivamente apresentem soluções justas tanto às intenções do credor 

quanto à dignidade do devedor. 

Usufruindo deste momento introdutório, cumpre-nos tecer algumas breves 

considerações a respeito da abordagem, corte metodológico e foco principal do presente 

estudo. 

Na realidade, com as alterações proporcionadas ao sistema processual civil pela 

Lei 11.232/2005, notadamente a disposição atribuída ao art. 475-R, que autorizou 

expressamente a aplicação subsidiária das regras do processo de execução de título 
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extrajudicial ao novel regime do cumprimento de sentença, seria perfeitamente possível 

abordar a questão da suspensão também no processo de execução de títulos extrajudiciais. Por 

opção de corte metodológico, entretanto, optou-se por trabalhar apenas com as hipóteses do 

cumprimento de sentença. 

Cumpre ainda ressaltar, para melhor compreensão dos caminhos que toma o 

presente trabalho, que apesar de se recorrer ocasionalmente a discussões de cunho 

principiológico, o foco principal da pesquisa é verdadeiramente as discussões afetas ao 

Direito Processual Civil, de modo que eventual remissão aos aspectos materiais do direito 

configura mero recurso a justificar a importância do tema a ser estudado. 

Com efeito, deve ter em mente o leitor que o objetivo derradeiro da pesquisa que 

ora se desenvolve é encontrar recursos de natureza processual para solucionar impasse 

decorrente de omissão legislativa também processual. A pretensão, manifestando concepção 

ativa eminentemente pragmática, é efetivamente apresentar as alternativas atualmente 

disponíveis no Código de Processo Civil para solucionar ou, pelo menos, mitigar a situação 

que compromete direitos constitucionais subjetivos. 

Feitos esses esclarecimentos preliminares, passemos à discussão propriamente 

dita. 
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2 DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO ANTE A 

INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO DEVEDOR 

 

2.1 Considerações Preliminares 

 

Tomando estas primeiras linhas para alguns esclarecimentos prévios, é salutar 

pontuar desde já que não se pretende abordar mais detidamente no presente estudo a 

prescrição convencional, mas sim a prescrição denominada intercorrente. Igualmente, não se 

pretende abordar a incidência da prescrição intercorrente em qualquer situação, mas apenas 

quando ocorrer no processo de execução. Mais ainda, não se tenciona tratar da prescrição 

intercorrente no processo de execução em qualquer hipótese, mas tão somente no caso em que 

não sejam encontrados bens penhoráveis em nome do devedor. 

A delimitação da abrangência temática resta bastante clara pela nomenclatura 

atribuída ao próprio tópico, e se justifica em razão da necessidade de focar o estudo 

especificamente naquilo que nos interessa. 

Indispensável ressaltar, todavia, que mesmo para o preciso ponto indicado, a 

abordagem proposta, muito embora necessária, será apenas acessoriamente útil. Na verdade o 

ponto nevrálgico do estudo é a suspensão em si. Toda a relevância da prescrição fica por conta 

da consequência lógica decorrente, eventualmente, da simples continuidade do processo. É 

que, por óbvio, argumentar que o processo não pode ficar eternamente suspenso somente se 

justifica se, supervenientemente, for ele extinto em razão da prescrição. 

Sem mais delongas, tratemos da prescrição intercorrente. 

 

2.2 Breves considerações sobre a prescrição intercorrente 

 

Antes de passar à análise das circunstâncias em que inexistem bens penhoráveis, 

cumpre fazer sucinta e perfunctória exposição a respeito da prescrição intercorrente em si.  

De forma bastante simples e direta, Rodrigues Alves identifica o instituto da 

prescrição intercorrente. Para este momento prefacial da exposição, suas palavras são 

perfeitas: 

 
Em se dando o exercício da pretensão e da ação de direito material em juízo, por 

meio da ação de direito processual, interrompe-se a fluência do prazo material de 

exercício daquela se ocorre a citação do legitimado passivo (...). A partir do 

momento em que se interrompeu o prazo prescricional, novo prazo começa de fluir, 
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por inteiro. Esse novo prazo de prescrição é o prazo da denominada prescrição 

intercorrente, ou prescrição superveniente.1 

 

Também buscando conceituar o instituto, Arruda Alvim nos apresenta definição 

bastante apropriada: 

 
A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da 

proteção ativa ao possível direito material postulado, quando tenha sido deduzida 

pretensão; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta 

no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que se verifica a 

prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento normal do processo 

não deve ocorrer prescrição, que terá sido interrompida com a citação inicial; e 

igualmente não é consumar-se decadência, cuja pretensão tenha sido 

tempestivamente exercida.2 

 

Prescrição intercorrente é aquela que inicia seu curso após a citação, se o processo 

ficar paralisado. Essa paralisação, contudo, não pode ser confundida com a suspensão, pelos 

motivos que vamos expor mais à frente. 

Na prescrição intercorrente o curso do prazo recomeça por inteiro, ou seja, o 

prazo anterior não deve ser considerado. E ainda, o novo curso deverá ter o mesmo prazo que 

o anterior, interrompido. Tem, ainda, os mesmos requisitos da prescrição comum, e o mesmo 

fundamento, diferindo apenas porque aquela se consuma durante o curso processual e esta 

(comum) tem sua consumação antes mesmo da promoção da ação.  

Como bem acentuado por Theodoro Jr., “diante da necessidade de reprimir a 

conduta desidiosa do credor, que não dá sequencia ao processo, se concebeu a figura da 

prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio 

informador do instituto e da sistemática da prescrição.”
3
 

Tanto o conceito quanto os fundamentos da prescrição intercorrente, por razões 

óbvias, derivam do instituto da prescrição naturalmente concebido, razão pela qual salutar 

conceituar o gênero para, em seguida, analisar-se a espécie. Conceituando o instituto da 

prescrição, Clóvis Beviláqua assim aduziu:  

 
Prescrição é a perda da acção attribuida a um direito, e de toda a sua capacidade 

defensiva, em consequencia do não uso dellas, durante um determinado espaço de 
tempo. Não é a falta de exercício do direito, que lhe tira o vigor; o direito pode 

                                                
1 ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência – 3ª Ed. Revista, ampliada e atualizada – 

Campinas, SP: Servanda Editora, 2006, p. 657. 
2 ALVIM, Arruda. Da prescrição intercorrente. In: CIANCI, Mirna (Coordenadora). Prescrição no Novo 

Código Civil uma análise interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 28. 
3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao novo código civil. V. III, t. II. Rio de Janeiro: Forense, 

2003, p.281. 
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conservar-se inactivo por longo tempo sem perder a sua efficacia. E’ o não uso da 

acção que lhe atrophia a capacidade de reagir.4 

 

Ao seu turno, Câmara Leal, conceituou prescrição como sendo “a extinção de uma 

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

ausência de causas preclusivas de seu curso.”
5
 

Ainda de acordo com a doutrina de Câmara Leal, com base no entendimento 

explicitado nessa dicção, o prazo de prescrição consumar-se-ia mediante a verificação de 

quatro elementos: a) uma ação ajuizável, b) a inércia do titular, c) o tempo e d) ausência de 

causas impedientes de seu curso, com os quais se atingiria o efeito que lhe é peculiar: a 

extinção das ações.
6
 

Convém alertar que tais elementos podem variar a depender dos parâmetros 

doutrinários adequados. Outras correntes doutrinárias, por exemplo, defendem a existência de 

ainda mais elementos, de modo que, para ocorrer a prescrição, haveria de se conjugar: a) 

Objeto: ação ajuizável; b) Causa eficiente: a inércia do titular; c) Fator operante: o tempo; d) 

Fator neutralizante: as causas legais preclusivas de seu curso; e) Seu efeito: extinguir as 

ações. Os quatro primeiros elementos indicados, entretanto, são consenso na doutrina, razão 

pela qual, não sendo esse o principal alvo do presente trabalho, representam supedâneo 

suficiente à compreensão do instituto da prescrição para a finalidade pretendida.   

No específico caso da prescrição intercorrente, que mais especificamente nos 

interessa, o elemento “ação ajuizável”, daria lugar à “relação jurídica processual” já existente, 

haja vista a necessidade da interrupção do prazo prescricional ordinário pela citação, sendo 

justamente esse o elemento que distingue a “prescrição” da “prescrição intercorrente”. Nesse 

sentido muito bem relaciona Rodrigues Alves cada um dos elementos: 

 
A referência que se faça à caracterização empírica da prescrição implica a 

coexistência a) da possibilidade da pretensão, b) prescritibilidade da pretensão e c) 

tempus. (...) Em se tratando da prescrição dita intercorrente, alude-se ainda d) à 

relação jurídica processual em que, recomeçada a fluência do c) tempus, se dê seu 

transcurso sem a) o exercício da pretensão submetida a b) prazo prescricional.7  

 

                                                
4 BEVILAQUA, Clovis. Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil, v. 1., 2. ed., Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves, 1921, p. 423. 
5 CÂMARA LEAL, Antônio Luís da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 3. ed. / 

atualizada pelo juiz José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 10. 
6 Ibid., p. 12. 
7 ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência, p. 659. 
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São os elementos da prescrição intercorrente, portanto: a) relação jurídica 

processual já existente; b) a inércia do titular; c) o tempo; e d) ausência de causas impedientes 

de seu curso. 

Ainda mais relevante para o presente estudo do que os elementos integrantes da 

prescrição, todavia, são seus fundamentos. 

Em verdade, são inúmeros os fundamentos que sustentam o instituto da 

prescrição. Talvez o mais latente, em absoluta consonância com a própria finalidade do 

Direito, seja a promoção da estabilidade das relações sociais e busca da segurança jurídica, de 

forma a atender não somente aos interesses individuais, mas principalmente ao interesse 

social. 

Câmara Leal identifica objetivamente na doutrina romana os seguintes 

fundamentos para a prescrição: o interesse público, a estabilização do direito e o castigo à 

negligência; representando o primeiro o motivo inspirador da prescrição; o segundo, a sua 

finalidade objetiva; e o terceiro, o meio repressivo de sua realização.
8
 

Yussef Said Cahali também apresenta aqueles que, sob seu ponto de vista, seriam 

os fundamentos justificadores da prescrição, corroborando os indicados por Câmara Leal e 

apresentando mais outros, senão vejamos:  

 
O interesse social em que as relações jurídicas não permaneçam indefinidamente 

incertas, impondo-se a conveniência de encerrar a incerteza em um lapso de tempo 

determinado; a presunção de que quem descura do exercício do próprio direito não 

tinha vontade de conservá-lo; a utilidade de punir a negligência; e para evitar que o 

autor, adiando por tanto tempo a sua ação, possa aumentar as dificuldades da defesa 

e da produção de provas pelo réu.9 

 

O instituto da prescrição, no tocante ao direito creditício
10

, não foi idealizado 

propriamente para proteger aquele que deve, mas sim para salvaguardar aquele que, não sendo 

mais devedor (p.ex. por ter quitado sua dívida), é acusado de sê-lo, e, em razão do grande 

interregno entre a quitação da obrigação e a cobrança, não mais possui prova do pagamento. 

Nada obstante, com o tempo observou-se que limitar temporalmente a 

possibilidade da cobrança de uma dívida, subsistindo ou não o crédito, importava em 

fortalecer a segurança jurídica intrassocial. Percebeu-se que o dano ao credor, no final das 

                                                
8 CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil, p. 16. 
9 CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.19. 
10 Diz-se no tocante ao direito creditício porque, na realidade, o termo prescrição originariamente era aplicado 

para designar a extinção da ação reivindicatória, pela longa duração da posse (praescriptio longissimi temporis) 

e para indicar a aquisição da propriedade, em razão do relevante papel desempenhado pelo longo tempo 

(praescriptio longi temporis). Desta significação é que decorre a significação moderna do termo prescrição. 
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contas, era menor do que ao devedor, se comparadas as situações as quais eram eles 

submetidos. 

No que concerne à segurança jurídica, importa esclarecer que tal princípio não é 

uma norma expressa em nossa Constituição. Trata-se de preceito unanimemente reconhecido 

pela doutrina como implícito à cláusula do Estado Democrático de Direito e ao sistema de 

direitos fundamentais, por certo um dos maiores dentre eles.
11

 

Na realidade, a prescrição é um dos institutos através do qual a ordem jurídica 

confere destaque ao princípio da estabilidade das relações jurídicas, ou, como se tem 

denominado atualmente, ao princípio da segurança jurídica.  

Com efeito, se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, 

haveria uma insuperável instabilidade social, além disso, o Direito sem segurança é estímulo à 

arbitrariedade, à desordem e, por conseguinte, origem de incertezas e mal-estar. 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, os estudiosos se têm dedicado, 

especialmente no direito alemão, à necessidade de estabilização de certas relações jurídicas, 

principalmente em virtude do transcurso do tempo e da boa-fé, e distinguem o princípio da 

segurança jurídica do da proteção à confiança da seguinte forma: 

 
Pelo primeiro, confere-se relevo ao aspecto objetivo do conceito, indicando-se a 

inafastabilidade da estabilização jurídica; pelo segundo, o realce incide sobre o 

aspecto subjetivo, e neste se sublinha o sentimento do indivíduo em relação a atos, 
inclusive e principalmente do Estado, dotados de presunção de legitimidade e com 

aparência de legalidade.12 

 

Pode-se dizer então que a segurança jurídica constitui uma parcela dos anseios 

humanos no sentido de adaptar o futuro de forma previsível, concedendo ao indivíduo um 

sentimento de tranquilidade e paz que alicerça a formação da própria sociedade dentro do 

Estado de Direito. A prescrição, por sua vez, é um dos institutos de manifestação deste 

princípio. 

Apesar da base dessa linha de pensamento ser eminentemente administrativista, 

recorre-se a ela devido a maior reflexão sobre a questão da segurança jurídica, além de não 

haver qualquer prejuízo decorrente da adaptação ideológica ao Processo Civil. 

Redirecionando o foco da discussão novamente para a prescrição em si, mais a 

frente (em termos cronológicos), julgou-se adequado aplicar a prescrição mesmo aos créditos 

sub judice, mas nessa hipótese, como veremos oportunamente, a justificativa para a prescrição 

                                                
11 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 

p. 123. 
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 39. 
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intercorrente já era penalizar o credor por sua inércia, quando se entendeu que não deveria o 

Estado prosseguir na atuação jurisdicional quando nem mesmo o credor nela demonstrava 

interesse.  

Atualmente a imprescritibilidade é exceção no nosso ordenamento jurídico, uma 

vez que desponta em todas as disciplinas jurídicas como imoral e atentatória à estabilidade 

das relações sociais. Com efeito, a prescrição é essencial para que a instabilidade do direito 

não venha a se perpetuar, com sacrifício da harmonia social, que é a base fundamental do 

equilíbrio em que se funda a ordem pública.
13

 

 

2.3 Breves considerações sobre a prescrição da Execução 

 

Como dito, não se propõe o presente trabalho à análise da prescrição em qualquer 

situação, senão apenas na fase de execução do processo, haja vista ser especificamente essa a 

hipótese que mais interessa. 

Ainda que se deduza tempestivamente em juízo a pretensão a executar, não se 

afasta possa configurar-se a prescrição, como se o exequente deixa de movimentar o processo 

pelo período de tempo traçado no direito material ao exercício da pretensão.
14

  

No tocante aos prazos prescricionais gerais, várias são as possibilidades 

conferidas pelo Código de Processo Civil, sendo algumas mais benéficas ao devedor e outras 

mais favoráveis ao credor. 

Embora existam inúmeros prazos prescricionais tratando de casos particulares 

espalhados por vários textos legais, é na seção IV do Título IV do Código Civil de 2002, mais 

especificamente nos arts. 205 e 206, que são tratados, em linhas gerais, as principais hipóteses 

de prescrição. 

Conforme cediço, as situações previstas no CC/02 comportam prazos 

prescricionais de 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 10 (dez) anos, além dos 

casos ainda regidos pelo CC/1916, cujo prazo prescricional para direitos pessoais era fixado 

pelo art. 177 em 20 (vinte) anos. 

As previsões do Código Civil e legislação extravagante, entretanto, referem-se à 

prescrição do direito material e, consequentemente, à pretensão de propor a ação cabível e 

                                                
13

 CÂMARA LEAL, Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil, p. 15. 
14 ALVES, Vilson Rodrigues. Nova reforma processual civil: do cumprimento e da execução das sentenças – 

Campinas, SP: Servanda Editora, 2007, p.805. 
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mover a máquina judiciária para salvaguardar seu direito. Qual a relação, então, com a 

prescrição da pretensão executiva? 

Ocorre que, conforme cediço, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição 

da ação. Trata-se de entendimento consolidado proveniente de nosso Pretório Excelso, já 

tendo sido, inclusive, tal matéria sumulada: “Súmula 150 (STF) - Prescreve a execução no 

mesmo prazo de prescrição da ação”.  

Cabe aqui ao operador do Direito perceber que se está a falar fundamentalmente 

da prescrição intercorrente, haja vista a atual condição “sincrética” do processo, que importa 

em reconhecer a execução também como uma fase, não mais necessariamente como um 

processo autônomo. Tratando justamente dos casos em que se fala da prescrição “ordinária”, 

por assim dizer, Dinamarco aduz, quase confundindo o leitor menos atento: 

 
(...) a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal aplica-se somente à execução 
fundada em sentença penal condenatória, estrangeira homologada ou arbitral – casos 

em que realmente há um vácuo processual entre o processo de formação do título 

executivo ou de execução.”15  

 

Logo em seguida, esclarecendo seu ponto e demonstrando corroborar o 

entendimento jurisprudencial e doutrinário prevalente, faz finalmente menção ao caso que 

especificamente nos interessa analisar a aplicação da Súmula 150 (STF), qual seja, o da 

prescrição intercorrente. Assim lecionou: 

 
Se depois da sentença condenatória o credor nada fizer para que as medidas 

executivas tenham início ou se realizem (art. 475-J), ficando inerte sem ao menos 

requerer sua realização, poderá ocorrer uma prescrição intercorrente, sempre 

considerando o prazo prescricional do direito segundo a lei substancial (Súmula n. 

150 STF).16 

 

Desta feita, são prazos ordinários de prescrição da execução todos aqueles 

considerados à prescrição do próprio direito material, inclusive quando tratar-se de dispositivo 

revogado, desde que tenha se dado o fluxo processual sob a égide do códice anterior. 

Em todo caso, durante o processo de execução deverá ser observado o fluxo do 

prazo da prescrição intercorrente, sendo pacífico que o processo poderá ser extinto quando 

constatados os requisitos de sua aplicação. 

O problema a ser enfrentado, portanto, não diz respeito propriamente à prescrição 

da execução, haja vista ser incontroversa sua possibilidade. A questão, na realidade, é aferir se 

durante a suspensão do processo tem ou não continuidade o fluxo do prazo prescricional. 

                                                
15

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil – Vol. IV – 3ªed., rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 487. 
16 Ibid., p. 487. 
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2.4 Da fluência da prescrição durante a suspensão 

 

A questão da fluência da prescrição enquanto suspenso o processo, 

indiscutivelmente, consubstancia temática de destacada importância no contexto em que se 

situa o presente trabalho. Justamente por isso, salutar neste momento tecer alguns comentários 

sobre o assunto, ressalvando-se, todavia, que será ele novamente tratado quando da exposição 

a respeito da suspensão sine die da execução.  

Na verdade, conforme se tentou demonstrar exaustivamente, o instituto da 

prescrição tem uma razão de ser, não constituindo mero instrumento extintor de 

procedimentos. Como toda norma legal, por trás de seu efeito prático imediato sempre existe 

uma mens legis. No específico caso da prescrição, a intenção é evitar a eternização do direito 

de ação ou do próprio processo. 

Com fulcro exatamente na mesma precaução legislativa, pressupôs o legislador 

que pendendo condição suspensiva não corresse a dita prescrição. Assim prevê o Código Civil 

em seu art. 199: “Não corre igualmente a prescrição: I – pendendo condição suspensiva;”. 

Aplicando a norma contida no Código Civil ao específico caso discutido no 

presente trabalho, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que 

estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo 

prescricional. In verbis: 

 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
CREDOR. 

1.- Estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não 

corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese 

que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do 

feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal. Precedentes. 

2.- Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1288131/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) 

 

Atenta ao posicionamento jurisprudencial e à interpretação do explícito 

dispositivo legal, Gisele Lemos Kravchychyn brinda conclusivo posicionamento pessoal: 

 
Deste modo, e levando-se em consideração as características e efeitos da prescrição 

e da suspensão processual disposta no artigo 791, III do Código de Processo Civil, é 

firme o entendimento que suspensa a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis por parte do devedor, não tem curso o prazo de prescrição, restando este 

paralisado por tempo indeterminado. Somente tem lugar a prescrição quando o 
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credor, pessoalmente intimando para atuar no processo, não o faz no prazo 

prescricional.17 

 

Em verdade, fundamentalmente do tempo depende a prescrição. Uma vez 

concluído o interregno temporal correspondente, imperativa a obstaculização do direito de 

ação. Quando se perquire o transcurso do mesmo tempo durante o processo, no caso da 

prescrição intercorrente, um fator outro deve se fazer presente para a caracterização da 

prescrição, qual seja, a falta de interesse da parte. 

Trata-se, na realidade, de sanção ao credor negligente, não merecedor da 

preocupação e proteção do Estado-Juiz. Sobre o desinteressado pontua Câmara Leal: 

 
Quanto à sanção da negligência do titular do direito, induzindo a presunção de seu 

desinteresse, seria uma aplicação prática do brocardo jurídico dormientibus non 

succurrit jus, que muitos consideram não como um motivo positivo da prescrição, 

mas como uma resposta à alegativa de injustiça deste instituto.18 

 

Aqui, um breve adendo: cumpre perceber que não se observa diretamente a falta 

de interesse do credor para caracterizar a perda do direito de ação por se tratar de óbvio 

pressuposto da fluência do prazo prescricional, haja vista a citação (ato que dá início ao 

processo) interromper a prescrição (art. 202, I, do CPC
19

). 

Conforme é possível extrair já da própria jurisprudência colacionada, a questão do 

interesse do credor, no seio da discussão sobre a fluência do prazo prescricional durante a 

suspensão, acaba por ganhar particular relevância, constituindo um dos pontos centrais da 

discussão. A razão é relativamente simples: suspende-se o processo não pela desídia do 

credor, mas pela impossibilidade real de se prosseguir com a execução. O interesse do credor 

de ver adimplida a obrigação é manifesto e foi exercitado dentro do prazo que lhe foi 

concedido pelo legislador. A paralisação superveniente do processo não é culpa sua. 

Com efeito, não subsiste, a priori, qualquer interesse do legislador em prejudicar o 

credor por circunstância alheia a sua vontade. Daí a previsão contida no art. 199 do Código 

Civil. 

Guilherme Marinoni, manifestando opinião bastante comum entre os 

doutrinadores pátrios, assevera que resta descaracterizado o reconhecimento da prescrição 

quando a paralisação do feito não decorre de culpa do exequente: 

                                                
17 KRAVCHYCHYN, Gisele Lemos. Da prescrição intercorrente no processo de execução suspenso pela 

falta de bens penhoráveis do devedor. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 63, 1 mar. 2003 . Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/3887>. Acesso em: 16 abr. 2012.  
18

 CÂMARA LEAL, Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil, p. 16. 
19 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; 



21 

 
Evita-se a ocorrência da prescrição intercorrente com o impulso processual antes de 

escoado o prazo de sua caracterização, ainda que deste impulso não resulte a 

localização de qualquer bem penhorável. Vale dizer que a prescrição intercorrente 

fica inibida se o exequente, dentro do período apropriado, requer o prosseguimento 

do feito, indicando providências a serem adotadas para a busca de bens 
(penhoráveis). Ainda que não se encontre bens, descaracteriza-se a paralisação por 

culpa do exequente, o que é suficiente para evitar a prescrição intercorrente.20 

 

Idêntico o pensamento de Marcelo Ronchini Muniz:  

 
(...) a inércia do titular do direito constitui requisito indispensável à caracterização 

da prescrição. Logo, estando este, por ocasião da suspensão, impossibilitado de 

realizar atos processuais (artigo 793, do Código de Processo Civil), a não ser 

procurar bens do devedor, não há que se falar em inércia, o que desvirtua o conceito 

de prescrição, visto que, ela nasceu para punir o titular do direito (credor) que se 

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

patrimônio em nome do devedor.21  

 

Também nesse sentido aduz Fredie Didier Jr 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”.
22

 

Nada obstante razoável ponto de vista, outros fatores de igual ou superior 

relevância circundam a questão da suspensão sine die da execução. A estagnação do processo, 

justamente por importar na paralisação da fluência do prazo prescricional, repercute em 

questões que envolvem princípios constitucionais e direitos fundamentais, donde 

naturalmente defluem discussões bem mais complexas do que a mera aplicação do texto legal. 

Toda essa controvérsia que se anuncia será mais apropriadamente tratada mais 

adiante, quando for abordada novamente a questão da suspensão sine die. 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, volume 3: execução – 2. ed. rev. e atual. 3. tir. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 346. 
21 MUNIZ, Marcelo Ronchini. Da prescrição intercorrente no processo de execução por quantia certa 

contra devedor solvente: Da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis em nome do devedor 

(artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil). Vox Forensis, Espírito Santo do Pinhal, v. 2, n.2, Abr./Jun. 

2009. Disponível em: <http://189.20.243.4/ojs/voxforensis/index.php/Vox_2007/article/viewFile/61/107>. 

Acesso em: 01 mai. 2012. 
22 DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5 – Execução - 2. ed., Salvador: JusPodivm, 

2010, p. 334. 
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3 DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO E O CONFLITO PRINCIPIOLÓGICO 

EMERGENTE. 

 

3.1 Do conflito principiológico a ser enfrentado 

 

Com efeito, crucial para toda a abordagem que se pretende realizar, é a precisa 

identificação da problemática discutida, ou seja, qual o motivo condutor e justificador da 

preocupação com o tema. 

Conforme exposto introdutoriamente, a fase de execução, dentro do trâmite 

processual, quando o patrimônio do devedor mostra-se incapaz de saldar suas dívidas, 

consubstancia circunstância merecedora de grande preocupação por parte do intérprete do 

Direito, mormente em razão das consequências do evento tanto sobre o sujeito de direitos da 

personalidade (devedor) quanto sobre o sujeito de direitos patrimoniais (credor). 

Em verdade, se por um lado tem o devedor o direito de não ser submetido a 

constrangimento público, por outro tem o credor o direito de se ver ressarcido daquilo que 

dispôs em favor do devedor e que, pressupostamente, deveria regressar ao seu patrimônio. Se 

por um viés tem o credor indiscutivelmente o direito de requerer do Estado que constranja o 

devedor a pagar em nome da segurança das relações pessoais e negociais que sustentam a 

sociedade, por outro, e com ainda mais razão, tem o devedor o direito de não se ver 

constrangido, indefinidamente, a quitar débito que verdadeiramente contraiu, mas que não 

tem como pagar. 

A situação é inegavelmente delicada. O conflito principiológico se mostra tão 

evidente quanto complexo, de modo que um pressupostamente superior direito de 

personalidade intrinsecamente vinculado à dignidade da pessoa humana colide com um 

presumivelmente inferior direito patrimonial disponível que, entretanto, apresenta-se 

intimamente ligado ao interesse público sobrepujante na manutenção da segurança jurídica 

das relações negociais. 

Do lado do devedor pesam os argumentos que se preocupam diretamente com a 

pessoa humana individualmente considerada. Em verdade, a sujeição indeterminada do 

devedor à excussão patrimonial importaria em excessivamente onerosa imposição sobre 

pessoa que, dadas as circunstâncias, já enfrenta dificuldades financeiras somente para garantir 

sua própria manutenção e de sua família. Impor a este sujeito que quite o seu débito, ainda 

que somente quando lhe for possível, durante toda a sua vida, poderia torná-lo virtualmente 

incapaz de acumular patrimônio, obrigando-o indiretamente a permanecer para sempre em um 
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estado de subsistência. 

Já do lado do credor, pesam os argumentos que se preocupam com a segurança e 

confiabilidade no trato negocial. Deve-se ter em mente que a economia mundial, atualmente, 

vive o “império do crédito” no tocante às relações negociais. Boa parte do capital circulante e 

que movimenta a economia mundial hodiernamente não passa de ficção jurídica advinda da 

pura e simples confiança no cumprimento das obrigações. A extensa cadeia creditícia que vai 

do produtor do algodão até o consumidor final do vestido pode facilmente ruir se o mínimo 

estímulo ao inadimplemento, ainda que fundado no magnânimo princípio da dignidade da 

pessoa humana, indicar à sociedade que ela mesma individualmente considerada não é 

merecedora de crédito. 

Mais do que a quitação de uma única dívida patrimonial, portanto, o 

inadimplemento de uma obrigação pode repercutir nas próprias bases que sustentam a vida 

em sociedade, mostrando-se assim a discussão muito mais complexa do que inicialmente se 

aparentava. 

Reconhecendo, desse modo, os efeitos da simples anuência com as situações de 

inadimplência, porém igualmente admitindo que um homem não pode ser simplesmente 

reduzido à condição de escravo de sua própria dívida, adota-se nesse trabalho o clássico 

comando de sopesamento de princípios com o intuito de reconhecer razão aos dois lados, de 

modo que a única solução possível seria estender ao máximo o prazo prescricional da 

execução sem que, contudo, estivesse o devedor sujeito à imprescritibilidade de sua dívida. 

Muito embora se tenha absoluta convicção de que não seria possível explicar 

satisfatoriamente a ideia de sopesamento de princípios nas poucas linhas que serão dedicadas 

a esse propósito, julga-se conveniente fazer apenas um brevíssimo esclarecimento. 

Leciona Virgilio Afonso da Silva que havendo colisão entre princípios, um cederá 

em favor do outro sem que haja qualquer prejuízo à validade e/ou subsistência de qualquer 

deles – uma das distinções características entre regra e princípio. Dessa premissa, conclui o 

autor que “se pode chegar ao sopesamento como forma de solução das colisões entre direitos 

fundamentais e, mais que isso, à regra da proporcionalidade, com suas três sub-regras – 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito”
23

.  

Sopesar os princípios envolvidos, portanto, importará na busca de um equilíbrio 

entre os interesses envolvidos, de modo que a saída eleita reflita conscientemente os direitos 

fundamentais envolvidos e efetivamente represente a solução mais justa para ambas as partes. 

                                                
23 SILVA, Virgílio Afonso. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 138. 
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Oportunamente serão devidamente analisados os instrumentos processuais 

disponíveis atualmente no ordenamento pátrio capazes de realizar essa difícil tarefa no 

específico conflito principiológico que mais nos interessa. 

 

3.2 Da Suspensão da Execução 

 

Na avalizada lição de Cândido Rangel Dinamarco
24

, a suspensão consiste em uma 

situação jurídica provisória e temporária, durante a qual o processo (embora pendente, sem 

deixar de existir) detém o seu curso e entra em vida latente. 

Também é nesse sentido a posição de Carlo Furno, emérito jurista italiano, citado 

por Theodoro Júnior: 

 
Consiste a suspensão da execução do título extrajudicial numa situação jurídica 
provisória e temporária, durante a qual o processo não deixa de existir e produzir 

seus efeitos normais, mas sofre uma paralisação em seu curso, não se permitindo 

que nenhum ato processual novo seja praticado enquanto dure a referida crise.25  

 

Afonso Pérez, reconhecido processualista espanhol, também nos traz sua 

contribuição sobre o instituto: 

 
A suspensão do procedimento consiste numa situação meramente instrumental, de 

transição ou passageira, destinada a permanecer durante um período mais ou menos 
largo, tendo referência ao processo em si mesmo, sem ocasionar a sua extinção.26 

 

Em absoluta consonância com os insignes doutrinadores, Misael Montenegro 

Filho, reafirmando a definição básica da suspensão apontada por Dinamarco (crise provisória 

do processo), faz referência direta à execução, aproximando-se mais ainda do específico 

objeto ora estudado. Assevera Montenegro que “a suspensão (não só da execução, como de 

qualquer processo) evidencia uma crise provisória, cedendo a partir do momento em que a 

circunstância que lhe deu causa for afastada, para permitir a tramitação regular do processo ou 

a sua extinção.”
27

 

O Código de Processo Civil, mais especificamente em seu art. 791, prevê 

objetivamente três causas diretas de suspensão da execução: 

 
 

                                                
24 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil, 5ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 1997. 
25 FURNO, Carlo apud THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento da sentença 

– 26. ed. rev. e atual. – São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2009, p. 497. 
26

 GORDO, Afonso Pérez apud DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, p. 331. 
27 MONTENEGRO FILHO, Misael. Código de processo civil comentado e interpretado – 2. ed. – São Paulo: 

Atlas, 2010, p. 829. 
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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. 

 

O rol, entretanto, não é taxativo. Misael Montenegro Filho, ao anunciar o caráter 

não exauriente do dispositivo, já nos aponta, didaticamente, duas outras hipóteses de 

suspensão da execução previstas no ordenamento jurídico brasileiro:  

 
O dispositivo não se encontra redigido em numerus clausus. Além das hipóteses 

alinhadas, a execução pode ser suspensa, de forma ilustrativa: (a) pela oposição dos 
embargos de terceiro (art. 1.052), quando versarem sobre todos os bens atingidos 

pela penhora; (b) pelo deferimento de tutela antecipada no curso de ação declaratória 

de nulidade do título de crédito, em paralelo à execução apoiada no mesmo título.28 

 

E brilhantemente complementa Rangel Dinamarco: 

 
A outras causas suspensivas da execução, não especificadas no art. 791 do Código 

de Processo Civil mas inerentes a esta, são (a) os embargos de terceiro, (b) os 

embargos de segunda fase, (c) o concurso de preferências regido pelos arts. 711 a 

713 do Código de Processo Civil e (d) o deferimento do processamento da 

recuperação judicial e a declaração da falência ou insolvência civil do devedor (LF, 

art. 6º, e CPC, art. 761, §1º).29 

 

Classifica-se a suspensão da execução em necessária ou voluntária. Sucintamente, 

é necessária ou ex lege, a suspensão imposta pela lei, de forma cogente, diante de 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). 

Conforme possível depreender da interpretação teleológica do dispositivo, o 

objetivo da suspensão é “congelar o processo”, de sorte que cessada a causa que a motivou, o 

procedimento retoma, automaticamente, seu curso normal, a partir da fase ou momento 

processual em que se deu a paralisação. 

Importante destacar ainda, nessas breves linhas, que durante a suspensão, por 

determinação contida no art. 793 do CPC, é defeso praticar quaisquer atos processuais. Sobre 

tal proibição, Theodoro Júnior argumenta que “durante a suspensão nenhum ato executivo 

novo pode ser praticado, sob pena de nulidade. Subsistem, contudo, os efeitos do processo, 

como, por exemplo, a penhora e o depósito dos bens excutidos”.
30

 

                                                
28

 MONTENEGRO FILHO, Misael. Código de processo civil comentado e interpretado, p. 829. 
29 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, p. 916. 
30 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento da sentença, p. 501. 
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O mesmo artigo 793, todavia, ressalva que o juiz poderá ordenar providências 

cautelares urgentes. Vale destacar, entretanto, que mesmo na hipótese da exceção legal, de 

acordo com o posicionamento doutrinário predominante, para que seja admitida a prática dos 

atos no regime extraordinário, o magistrado deve fundamentar a decisão judicial que ordena 

as providências em exame, demonstrando o seu enquadramento objetivo, em respeito ao 

princípio da fundamentação ou da motivação de todo e qualquer pronunciamento judicial. 

Finalmente, concluindo esta perfunctória exposição a respeito da suspensão da 

execução, vale pontuar que a eficácia da suspensão tem abrangência apenas ex nunc, 

atingindo o processo na fase ou situação em que se encontrar, projetando seus efeitos a partir 

de então e só para o futuro. Inibe o prosseguimento da marcha processual, conforme 

explicado, mas preserva intactos os atos já realizados. 

Nada obstante serem efetivamente breves e superficiais as considerações sobre a 

suspensão da execução, julga-se ser o bastante às pretensões do presente trabalho. 

Como satisfatoriamente explicitado alhures, preocupa-se o presente estudo com 

uma das hipóteses específicas de suspensão da prescrição anunciada no art. 791 do CPC, qual 

seja, a inserta no inciso III, que prevê a suspensão da execução quando o devedor não possuir 

bens penhoráveis. 

Passemos, em fim, à análise dos casos de suspensão da prescrição quando 

inexistentes bens penhoráveis. 

 

3.3 Da suspensão sine die (por prazo indeterminado) da execução em razão da 

inexistência de bens penhoráveis 

 

Dentre todas as possibilidades de suspensão da prescrição, nenhuma é tão 

polêmica quanto aquela que defende a suspensão sine die da fase de execução. Em verdade, 

como dito anteriormente, trata-se esta justamente da espécie de suspensão que mais tormenta 

o intérprete no tocante à busca de uma solução justa tanto para o devedor quanto para o 

credor. 

Apesar de não estar vinculada a dita suspensão sine die a uma espécie 

determinada de suspensão, comumente tal modalidade é imediatamente associada à previsão 

contida no art. 791, III, do CPC. 

Apenas com o intuito de se retomar o raciocínio, reproduz-se a seguir trecho da 

obra de Misael Montenegro Filho no qual aborda o autor justamente a questão da suspensão 

do processo quando infrutífera o que ele mesmo denomina de “invasão patrimonial”: 
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(...) a satisfação do credor é ordinariamente consumada através da invasão 

patrimonial, pressupondo a localização dos bens do devedor, por diligência do 

oficial de justiça ou por indicação procedida pelo credor. Na eventualidade de o 

patrimônio do devedor não ser identificado, impossível que se garanta a regular 

marcha do processo, sabido que (quase todos) os atos apenas são desencadeados 
após a formalização da penhora, mostrando-se como providência prejudicial em 

relação à prática dos atos ulteriores, de modo que a não-localização de bens do 

devedor impõe a suspensão do processo, mediante o arquivamento provisório dos 

autos, no aguardo de que os bens sejam localizados em momento seguinte.31 

 

Sobre a suspensão sine die, talvez o único ponto incontroverso seja seu conceito, 

sendo este tão facilmente compreensível quanto fervorosamente combatido. Trata-se, em 

breves palavras, daquela suspensão que não tem prazo determinado para se encerrar; e cuja 

aplicação sujeitará indefinidamente o devedor à excussão patrimonial. 

Teses favoráveis e contrárias à aplicação desta modalidade de suspensão exsurgem 

tanto da doutrina quanto da jurisprudência, apresentando ambos os lados argumentos 

relevantes e plausíveis em favor de suas posições. 

 

3.3.1 O posicionamento favorável à suspensão sine die 

 

Posicionando-se pela suspensão sine die de forma clara e contundente, existem 

aqueles que argumentam que se deve resguardar ao credor a exigibilidade do crédito, afinal 

teve seu direito reconhecido pelo próprio Estado. Sob tal perspectiva, uma vez reconhecido o 

direito à prestação pecuniária, seu adimplemento torna-se obrigação exigível até a quitação. 

Vilela Cardoso, ao se posicionar sobre o assunto, toca em ponto nevrálgico da 

discussão. Para ele, estar-se-ia a privilegiar explicitamente o devedor com o reconhecimento 

da prescrição, circunstância que, no seu entender, configura clara injustiça. Assim argumenta: 

 
(...) extinguir o processo com julgamento de mérito porque não foram encontrados 

bens passíveis de serem penhorados é decisão que privilegia o devedor, ainda mais 

em uma sociedade em que a inadimplência tem se tornado prática usual. Verifica-se 

claramente esta injustiça na execução de um cheque, cujo prazo prescricional é de 

seis meses. Neste caso, suspenso o processo por não ter o exequente, embora 

diligente, encontrado bens a penhora, pode o devedor pedir a extinção do processo 

com julgamento do mérito (artigo 269 IV), pela ocorrência da prescrição 

intercorrente. A partir deste momento não pode mais o credor postular nova ação de 

execução e reaver o seu crédito. A omissão do artigo 791, III, em não determinar o 
modo como se opera a suspensão, causa prejuízo ao credor. O devedor, por outro 

lado torna-se beneficiário de tal instituto, já que basta, neste interstício de seis meses 

                                                
31 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil, volume 2: teoria geral dos recursos, 

recursos em espécie e processo de execução – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 474. 
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(utilizando o exemplo do cheque), ocultar seu patrimônio – prática usual – para se 

ver livre do processo expropriatório.32 

 

Alexandre Freitas Câmara, outrossim, mostra-se favorável à suspensão sine die, 

chegando a sugerir ao credor inclusive, como alternativa à paralisação indefinida do processo, 

uma das soluções à suspensão sine die que abordaremos oportunamente, qual seja, que 

demande a declaração de falência do devedor. Entendamos melhor seus argumentos: 

 
Neste caso (quando o devedor não possui bens penhoráveis), como se percebe 

facilmente, a execução não prossegue por absoluta impossibilidade de alcançar seu 

desfecho normal, com a satisfação do crédito exequendo. A execução, neste caso, 

permanecerá suspensa até que o executado adquira bens penhoráveis de valor 

suficiente para assegurar a realização do crédito. 

É de se notar que, uma vez constatada a inexistência de bens penhoráveis, e sendo 

quirografário o credor, será possível demandar a declaração de falência ou de 

insolvência civil do devedor. Esta demanda, porém, é mera faculdade do credor, que 
pode optar por esperar que o executado adquira bens penhoráveis em quantidade 

suficiente para garantir o juízo.33 

 

Também em favor da suspensão por prazo indeterminado, em privilégio ao credor 

que não queda inerte ante a ausência de bens penhoráveis, Guilherme Marinoni descaracteriza 

o reconhecimento da prescrição quando a paralisação do feito não decorre de culpa do 

exequente: 

 
Evita-se a ocorrência da prescrição intercorrente com o impulso processual antes de 

escoado o prazo de sua caracterização, ainda que deste impulso não resulte a 

localização de qualquer bem penhorável. Vale dizer que a prescrição intercorrente 

fica inibida se o exequente, dentro do período apropriado, requer o prosseguimento 

do feito, indicando providências a serem adotadas para a busca de bens 

(penhoráveis). Ainda que não se encontre bens, descaracteriza-se a paralisação por 

culpa do exequente, o que é suficiente para evitar a prescrição intercorrente.34 

 

Com efeito, merece maior destaque essa linha de raciocínio, mesmo porque, 

dentre todas, é a quem tem sido acolhida por nossos tribunais. A prescrição, uma vez suspensa 

por falta de bens penhoráveis, assim permanecerá indefinidamente. É esse o entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

CREDOR. 

                                                
32 CARDOSO, Paulo Leonardo Vilela. A prescrição intercorrente no processo de execução. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 7, n. 53, 1 jan. 2002 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/2550>. Acesso em: 14 abr. 

2012. 
33

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – Volume II, 17ª ed., 2ª tiragem.  Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 397. 
34 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, p. 346. 
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1. Estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não 

corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese 

que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do 

feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal. Precedentes. 

2. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1288131/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

TÍTULO DE CRÉDITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO. 

1. Para a demonstração do dissídio pretoriano, na forma exigida pelos arts. 541, 

parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, são necessários a similitude 

fática e o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, estando suspensa a execução, em razão da 

ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de 

prescrição intercorrente. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg nos EDcl no Ag 1130320/DF, Rel. Ministro  VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 
em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) 

 

Nesse contexto, importante destacar os extratos jurisprudenciais que vêm, ao 

longo dos anos, consolidando o posicionamento: STJ, 1ª T., REsp 646392/PR, rel. Min. Teori 

Zavascki, DJU 28.09.2006, p. 194; STJ, 2ª T., REsp 821401/SP, rel. Min. Castro Meira, DJU 

15.09.2006, p. 299; STJ, 2ª T., REsp 469037/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 

03.08.2006, p. 246; STJ, 2ª T., REsp 796382/RO, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 31.03.2006, 

p. 183. 

Destaque particular merecem os acórdãos que datam ainda de 2001 e 1994, 

resectivamente:  

 
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO EXISTÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS. PRECEDENTES DA CORTE.  

1. Como assentado em precedentes da Corte, suspensa a execução, "a requerimento 

do credor, pela inexistência, em nome do devedor, de bens penhoráveis, não tem 

curso o prazo de prescrição".  

2. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 210.128/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2000, DJ 07/08/2000, p. 105) 

 

 
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS - 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CASO EM QUE NÃO SE VERIFICA.  

I - Pressupõe a prescrição diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve 

cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Estando suspensa a execução a 

requerimento do credor, pela inexistência, em nome do devedor, de bens 

penhoráveis, não tem curso o prazo de prescrição. Inteligência dos arts. 266; 791, III 

e 793, do Código de Processo Civil.  

II - Recurso conhecido e provido.  

(REsp 33.373/PR, Rel. Min. DIAS TRINDADE, TERCEIRA TURMA, DJ 21.2.94). 
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Em todo caso, deve-se observar que somente não fluirá o prazo prescricional 

quando a suspensão não decorrer da desídia do próprio exequente para com o processo, 

devendo ele, sempre tempestivamente em favor de sua pretensão, diligenciar junto ao juízo 

competente indicando possíveis bens penhoráveis. 

Assim, a mesma Turma do STJ, na mesma época em que consolidou o 

entendimento sobre a matéria, deixou claro que “flui o prazo prescricional se o credor não 

atender às diligências necessárias ao andamento do feito, uma vez intimado à realizá-las”. 

(STJ-4ª T., REsp 327.329, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.01, DJU 24.9.01) 

Mais recentemente, e ainda nesse mesmo sentido:  

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DA 

CAUSA. ART. 267, II, III, E § 1º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. POSSIBILIDADE. 

1. Conforme entendimento predominante na Primeira Seção do STJ, é possível a 

extinção do processo se a parte autora, pessoalmente intimada, deixar de adotar as 

diligências necessárias ao andamento do feito, cabível a aplicação da sanção prevista 

no art. 267, III, do CPC, considerando a permissão para o emprego subsidiário do 

Código de Processo Civil às execuções fiscais. 

(AgRg no Ag 740.204/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

TURMA, DJ 29.5.06). 

 

Os demais Tribunais do país, corroborando o entendimento esposado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, passaram a julgar exatamente da mesma forma, sendo ainda 

mais explícitos quanto a existência e aplicação da suspensão sine die, termo claramente 

evitado pela Corte Superior. A seguir colacionam-se, apenas a título de exemplo, duas 

decisões dos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 2ª Regiões, respectivamente: 

 
PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO POR PRAZO 

INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

CREDOR DILIGENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. 1. "Não cabe a 
extinção de execução suspensa por inexistência de bens (CPC, art. 791, III), sob o 

argumento de que não seria possível a suspensão por tempo indeterminado, 

notadamente havendo sido o credor diligente e atendido a todas as determinações de 

impulso processual." (AC 2002.01.00.021353-4/MG, Rel. Desembargador Federal 

Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, DJ p.92 de 27/03/2006) 2. Não ocorre a 

prescrição intercorrente quando a execução resta suspensa, a requerimento do 

credor, pela inexistência de bens penhoráveis, nem pode o Juiz decidir o prazo 

máximo de paralisação do processo de execução quando o credor se mostra diligente 

na localização dos bens. 3. Não se pode imputar qualquer desídia ao credor que não 

pôde agir por não ter encontrado bens do devedor, não sendo a inércia do exeqüente 

que paralisa o feito, mas sim, disposição processual. 4. Os institutos da prescrição e 
decadência têm por objetivo a paz social e não o locupletamento de quem quer que 

seja ou a punição do credor em face da ocultação ou desaparecimento do devedor. 5. 

Afigura-se correto o arquivamento provisório do processo até que sejam 

encontrados, a qualquer tempo, bens penhoráveis em nome do devedor, devendo 
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então a execução ter normal prosseguimento. 6. Apelação da CEF provida. 

(AC 200201000144735, DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE 

ALMEIDA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:07/05/2010 PAGINA:346.) 

 
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - 

ART. 791, III, DO CPC - BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS - 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA 

EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a decisão agravada deverá 

ser suspensa a execução nos termos do art. 791, inciso III, do CPC até manifestação 

profícua do exeqüente acerca dos bens da parte executada ou até que transcorra o 

prazo prescricional. 2. A suspensão da execução de sentença em razão da não 

localização de bens penhoráveis não se confunde com a prescrição intercorrente, 

instituto que visa sancionar a desídia do exeqüente ao não promover as diligências 

pertinentes para a satisfação do seu crédito. 3. Na hipótese vertente, não se verifica 

negligência da agravante, que vem promovendo, ao longo de toda a execução, todos 

os atos e diligências possíveis com o intuito de satisfação da dívida, não havendo 

que se falar em início da contagem do prazo prescricional, portanto. 4. Agravo de 
instrumento conhecido e provido. 

(AG 200902010022337, Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE 

ARRUDA, TRF2 - QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - 

Data::08/09/2011 - Página::219.) 

 

Também nos Tribunais estaduais, em consonância com o STJ, é no sentido da 

suspensão por prazo indeterminado o entendimento predominante: 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO OPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO, DE PLENO DIREITO, DO 
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1 - Pedido do credor para suspensão da 

monitória por falta de bens penhoráveis, com remessa dos autos ao arquivo 

provisório. Solicitação acolhida mas, logo depois, o órgão de 1º grau, de ofício, 

declarou extinto o processo, considerando haver sido alcançado pela prescrição 

intercorrente. Acontece que, de acordo com o entendimento do STJ, "Estando 

suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo 

prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente (...)(AgRg no REsp nº. 

1288131, Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Ministro Sidnei Beneti, 

julgado em 13/12/2011)" Além do mais, não se admite a ocorrência de prescrição 

quando a suspensão do processo não decorre de inércia do exeqüente. 2 - Apelação 

conhecida e provida. 3 - À cargo dos apelados ficam as custas e honorários 
advocatícios de 04 % (quatro por cento) sobre o valor do débito, atualizado desde o 

respectivo vencimento.(Lei 6899, de 08.04.1981, art. 1ª , § 1º) 4 - Sentença 

desconstituída. 

(TJCE – Apelação Cível nº 80738200080601761 – Rel. Des. Francisco Barbosa 

Filho, 5ª Câmara Cível, Publ.. 22/02/2012). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO 

DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO SINE DIE 

DO FEITO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO INCISO III, 

DO ARTIGO 791, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A não localização de bens 

penhoráveis do devedor, em ação de execução, permite que o processo seja suspenso 

até que se possa concretizar a satisfação do crédito. Em casos tais, a extinção 
peremptória do feito, ao argumento de inércia do credor, enseja indevido prestígio ao 

devedor que se oculta deliberadamente, o que não se pode conceber. Aplica-se, pois, 

o artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual não fixa prazo para o 

sobrestamento processual.   

(TJGO, Apelação Cível 225564-12.2004.8.09.0137, Rel. Des. Carlos Roberto 

Favaro, 2ª Câmara Cível, julg. 20/09/2011, DJe 949 de 25/11/2011) 
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AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO 

DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO "SINE DIE". Em processo de 

execução, não localizados bens penhoráveis, não há que se falar em extinção do 

processo (CPC, artigo 267, III), mas, sim, em suspensão da execução, nos termos do 

artigo 791, inciso III, do CPC. A suspensão é 'sine die', porque a lei não limita o 

prazo da suspensão da execução. Recurso provido.  

(TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.06.019443-8/001(1) - Rel. Des. Pereira da Silva, 

10ª Câmara Cível, Julg. 26/03/2010; Publ. 30/04/2010).  

 

Como se viu anteriormente, dando guarida à solução da suspensão sine die, prevê 

o Código Civil em seu art. 199: “Não corre igualmente a prescrição: I – pendendo condição 

suspensiva;”. Em verdade, por estar a prescrição diretamente relacionada ao tempo e ao 

interesse da parte, e por não ser vontade do legislador conceder ao devedor maneira de se 

eximir da dívida através de artifícios, parece ainda mais razoável o entendimento de que a 

prescrição não terá curso durante a suspensão do processo por falta de bens do devedor. 

Gisele Lemos Kravchychyn, com destacável brilhantismo, brinda-nos com 

conclusivo posicionamento pessoal: 

 
A prescrição, instituto de direito material, tem por finalidade a paz social, e não o 

enriquecimento de quem quer que seja, e tampouco a punição do credor em face a 
ocultação ou inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor. Não se deve, 

portanto, permitir que a omissão do artigo 791, III do Código de Processo Civil, que 

não determina o modo como se opera a suspensão, venha a causar prejuízo ao 

credor. Deste modo, a prescrição intercorrente somente deve ser aplicada, nos casos 

de suspensão da execução, quando o credor, regularmente intimado para cumprir 

uma diligência, não a cumpre, quedando-se inerte. E assim entendemos porque o 

fundamento da prescrição reside na negligência do possuidor do direito de crédito 

não sendo escudo destinado a proteger inadimplência e má-fé.35 

 

Ainda, manifestando posição que se entende por intermediária, Cândido Rangel 

Dinamarco assevera que seria razoável aplicar a regra prescricional dos executivos fiscais, 

porém, logo em seguida, aparentemente contrariando seu próprio posicionamento, argumenta 

que impor a frustração da execução ao credor sem que este tenha culpa seria de excessivo 

rigor. In verbis:  

 
Não há no Código de Processo Civil um limite temporal de duração desse estado de 

estagnação, donde a possibilidade, pelo ponto-se-vista exclusivamente processual, 

de a execução ficar paralisada ad aeternum sempre que não se encontrem bens. 'É 
incabível a extinção do processo de execução fiscal por falta de localização do 

devedor ou inexistência de bens penhoráveis' (Súmula n. 48 TRF-4ª Região). É por 

isso muito razoável o entendimento de que, a partir de então comece a fluir o prazo 

para uma prescrição intercorrente se o exequente nada diligenciar com o objetivo de 

localizar o que penhorar. Essa é a solução adotada nos executivos fiscais, onde, por 

imposição do art. 174 do Código Tributário Nacional, após passado um ano sem se 

                                                
35

 KRAVCHYCHYN, Gisele Lemos. Da prescrição intercorrente no processo de execução suspenso pela 

falta de bens penhoráveis do devedor. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 63, 1 mar. 2003 . Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/3887>. Acesso em: 16 abr. 2012. 
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encontrarem bens começa a fluir o prazo para a prescrição intercorrente. O Superior 

Tribunal de Justiça vem dando atenção a esse dispositivo mesmo quando trata de 

outras execuções, afirmando a possibilidade da prescrição. 

'Poder-se-ia ainda pensar na extinção da execução por abandono, quando o 

exequente permanecesse inerte por mais de trinta dias ou, ambas as partes, por mais 

de ano (art. 267, incs. II-III – supra, n. 885); seria porém de excessivo rigor impor ao 

exequente essa frustração quando não é sua a culpa pelas dificuldades encontradas e 

na prática se sabe que muitas vezes elas decorrem da malícia do executado que 

oculta bens.’36 

 

Apesar de um tanto quanto contraditório, no específico ponto em que trata da 

matéria processual envolvida, Dinamarco é suficientemente firme. Como bem se viu, sob o 

ponto de vista exclusivamente processual, indiscutível a opção do código pela paralisação ad 

aeternum. 

Entretanto, como bem se verá em breve, a dita posição intermediária de 

Dinamarco, que em última análise o colocaria no grupo dos favoráveis à suspensão sine die, 

considerando que ele categoricamente reconhece a opção legislativa pela paralisação 

indefinida do processo, na verdade melhor se enquadraria em uma linha de raciocínio a parte, 

segundo a qual não necessidade de se discutir propriamente o caráter indeterminado da 

suspensão. 

Voltando ao ponto central da discussão, passemos à análise dos posicionamentos 

contrários à suspensão por prazo indeterminado. 

 

3.3.2 O posicionamento contrário à suspensão sine die 

 

 A despeito da avalizada doutrina que sustenta o entendimento favorável à 

suspensão, bem como dos contundentes argumentos jurisprudenciais que embasam tal ponto 

de vista, não faltam na doutrina vozes em sentido diverso. 

Adotando posicionamento mais claramente desfavorável à suspensão da execução 

por prazo indeterminado, reconhecidos juristas se opõem ao entendimento jurisprudencial 

predominante escorados em argumentos de índole principiológico-constitucional. 

Pautados fundamentalmente na dignidade da pessoa humana, mas também 

apoiados por inúmeros princípios constitucionais que analisaremos em seguida, a posição que 

inadmite a suspensão da prescrição por prazo indeterminado é majoritária no seio da doutrina, 

muito embora as soluções específicas dadas por cada estudioso variem significativamente. 

                                                
36 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 924/925. 
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Para Misael Montenegro, dentre as mais contundentes justificativas para não se 

poder paralisar indefinidamente o processo está a própria função assumida pelo Estado para 

com a sociedade, não podendo dela simplesmente se afastar. Assim assevera: 

 
Durante o iter procedimental da execução, notamos que obstáculos podem surgir, 

determinando a paralisação momentânea da marcha processual, apenas sendo 
admitida a continuação da tramitação quando afastada a causa que impôs a 

paralisação em referência. Não obstante as colocações, temos de anotar que a 

paralisação não pode ser indefinida, sob pena de comprometer a função assumida 

pelo Estado, no sentido de pacificar os conflitos de interesses, razão pela qual a lei 

prevê prazos máximos de paralisação do processo em situações específicas.37 

 

E mais adiante, conclui expressamente: 

 
Parte da doutrina e da jurisprudência, à qual nos filiamos, entende que a suspensão 

não pode perdurar por prazo indeterminado, conferindo ao magistrado a prerrogativa 

de extinguir a execução, em face do reconhecimento da prescrição intercorrente, 

quando for a hipótese, sobretudo por conta da redação do §5º do art. 219, prevendo a 

possibilidade de o magistrado reconhecer a prescrição de ofício.38 

 

Araken de Assis, por sua vez, argumenta que a suspensão sine die afronta a 

legalidade e a dignidade do devedor, consistindo em solução ilegal e excessivamente gravosa, 

uma vez que sujeita o devedor à permanente litispendência. In verbis: 

 
(...) 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, ao atual.39 

 

Também contrário à suspensão sine die, Vicente Greco Filho defende 

explicitamente a fluência do prazo prescricional durante a suspensão: 

 
Suspenso o processo, recomeça a correr o prazo prescricional da obrigação. Esta 

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. 40 

 

Ainda mais incisiva e firme em seus fundamentos é a lição de Antônio Luís da 

Câmara Leal, que, sem meias palavras, taxa a imprescritibilidade de exceção imoral e 

atentatória à própria estabilidade das relações sociais. In verbis:  

 

                                                
37 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil, p. 455. 
38 MONTENEGRO FILHO, Misael. Código de processo civil comentado e interpretado, p. 830. 
39 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 13. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

p. 546. 
40 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, volume 3: (processo de execução a 

procedimentos especiais) – 18. ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p. 157. 
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Atualmente a imprescritibilidade é exceção no nosso ordenamento jurídico, uma vez 

que desponta em todas as disciplinas jurídicas como imoral e atentatória à 

estabilidade das relações sociais. Com efeito, a prescrição é essencial para que a 

instabilidade do direito não venha a se perpetuar, com sacrifício da harmonia social, 

que é a base fundamental do equilíbrio em que se funda a ordem pública.41 

 

Ainda entre os apoiadores dessa concepção, embora com solução quase confusa, 

destaca-se Humberto Theodoro Júnior, que apoia a solução da suspensão sine die, mas apenas 

até que ocorra a prescrição. Ora, se somente durará a suspensão até que se perfaça a 

prescrição, não há que se falar em suspensão por prazo indeterminado, mas sim em suspensão 

pelo prazo da prescrição. Para melhor compreensão, reproduz-se o trecho doutrinário: 

 
Tentando simplificar o tratamento da questão processual, a Lei nº 11.280, de 

16.02.06, modificou o art. 219, §5º, do CPC, para permitir a decretação ex officio da 

prescrição em qualquer caso ao mesmo tempo em que revogou o art. 194 do Código 

Civil. 

O tema, porém, é essencialmente ligado ao direito material, de maneira que a pura 

revogação do art. 194, sem alterar o sistema geral do instituto dentro do Código 

Civil, gera mais problema do que solução para o plano processual. Com efeito, como 

figura do direito substancial, a prescrição se apresenta como uma defesa (exceção) 
de que o devedor pode livremente dispor, a qualquer tempo e até mesmo de forma 

tácita (CC, arts. 191 e 193). Isto quer dizer que basta o devedor não invocar a 

exceção respectiva para ter-se como renunciado o favor legal da prescrição. Além do 

mais, a prescrição – diversamente do que se passa com a decadência – não opera de 

forma fatal pela simples consumação do prazo previsto em lei. Sujeita-se a muitas 

vicissitudes – impedimentos, interrupções e suspensões -, de modo que o juiz, sem a 

provocação da parte e o controle da contraparte, quase nunca terá elementos para 

apurar e decretar a prescrição. 

A melhor solução é manter suspenso sine die o processo, arquivando-o 

provisoriamente, à espera de que o credor encontre bens penhoráveis. Vencido 

o prazo prescricional, será permitido ao devedor requerer a declaração de 

prescrição e a conseqüente extinção da execução forçada, o que, naturalmente, 

não será feito sem prévia audiência do credor.
42 

 

Como se vê, na visão de Theodoro, trata-se de permitir, vencido o prazo 

prescricional, que o devedor requeira a declaração da prescrição, garantindo-se inclusive a 

oitiva do credor, e não mero reconhecimento de ofício da prescrição. Em todo caso, inegável 

que não se configura a hipótese de suspensão sine die, razão pela qual se optou por enquadrá-

lo nessa corrente. 

Apontam ainda os partidários dessa posição pelo menos cinco princípios basilares 

afrontados: princípio da razoável duração do processo, princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade, princípio da vedação da existência de sanções de caráter perpétuo, 

                                                
41 CÂMARA LEAL, Antônio Luís da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil, p. 15. 
42

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2: processo de execução e 

cumprimento de sentença, processo cautelar e tutela de urgência – 41ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2007, 

p.524/525. 



36 

princípio da isonomia e princípio da dignidade humana. Analisemos, ainda que brevemente, 

um a um. 

 

3.3.3 Os princípios constitucionais e direitos fundamentais ameaçados 

 

Conforme cediço, o princípio da razoável duração do processo decorre da 

interpretação do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal: “a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”.  

Normalmente tal princípio é invocado em benefício do autor da ação, que na 

hipótese analisada seria o credor. Ocorre, entretanto, que a interpretação dada ao dispositivo 

não poderia ser outra senão a de que o devedor inclui-se no conceito de “todos” ao qual 

remete o dispositivo. Assim sendo, direito fundamental inserto no próprio art. 5º da CF 

garante que o processo tenha “duração razoável” – expressão que, seguramente, jamais será 

compatível com “duração indefinida”. Sob tal perspectiva, portanto, a aplicação de suspensão 

sine die contrariaria qualquer hipótese de interpretação conforme a Constituição. 

Sobre o princípio da razoável duração do processo também há vasto arcabouço 

doutrinário
43

 e jurisprudencial. Nesse contexto de razoável duração do processo, recorrendo 

ao Direito Comparado, Fredie Didier Jr. argumenta que carece de razoabilidade manter a 

execução suspensa por tempo indeterminado: 

 
A celeridade da execução constitui medida imposta em vários sistemas processuais, 

a exemplo do que sucede em Nova York, onde os atos executórios devem ser 

concluídos em 60 (sessenta) dias, e em Portugal, onde a paralisação da execução por 
mais de 6 (seis) meses acarreta, até mesmo, a desconstituição da penhora. Daí 

parecer um pouco desarrazoado aceitar que a execução se mantenha suspensa por 

tempo indefinido, até, algum dia, aparecer ou localizar-se qualquer bem penhorável 

do executado.44 

 

Em seguida, tem-se o denominado princípio da razoabilidade e proporcionalidade, 

que não possui reconhecimento explícito no texto constitucional, mas é unanimemente aceito 

pela doutrina especializada. Em síntese, tal princípio seria um sobreprincípio fornecedor de 

parâmetros para aferição da Justiça, sendo esta, por sua vez, concebida como fator axiológico 

no qual se funda o próprio Direito. 

                                                
43

 VIANA, Juvencio Vasconcelos. Da duração razoável do processo. Revista Dialética de Direito Processual, v. 

34, p. 53-68, 2006. 
44 DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, p. 335. 
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O fato é que não há como se conceber razoável prazo processual qualquer que 

nunca perece, argumentam eles. Anuncia Gamaliel Seme Scaff
45

 que “foge ao razoável, a 

aceitação de um processo de execução de dívida que tenha uma longevidade infinita, ao passo 

que processos por crimes contra a vida, encontram finitude em prazos bem definidos”. 

Também consubstancia princípio constitucional aquele que veda a existência de 

sanções de caráter perpétuo, sendo tal preceito referenciado no art. 5º, inciso XLVII, alínea 

‘b’: “não haverá penas: (...) de caráter perpétuo”. Em que pese o texto da Constituição estar, 

nessa parte, claramente direcionado à pena de natureza criminal, deve-se reconhecer que com 

ainda mais razão não seria possível admitir a perpetuidade de penas de viés civil. Assim, com 

base no argumento da necessária proporcionalidade entre a pena e a infração cometida, 

defendem os pensadores dessa corrente que se nem de condutas criminosas podem derivar 

penas perpétuas, muito menos do simples inadimplemento de uma obrigação patrimonial. 

O princípio da isonomia, outro dos suscitados, advém da interpretação do próprio 

“caput” do art. 5º da CF, sendo tão difundida sua compreensão que dispensa qualquer 

tentativa desnecessária de conceituação. Nesse ponto, para eles ofenderia a isonomia o 

tratamento diferenciado (em termos de sujeição) aos vários “níveis” de dívida/devedor. Como 

exemplo, é possível citar o tratamento legal conferido ao devedor ordinário, por assim dizer, e 

o devedor fiscal. Para este último há um prazo prescricional previsto em lei, enquanto o outro, 

em razão da ausência de previsão, deveria sujeitar-se à eterna execução. 

Finalmente, apontam como principal princípio violado, a própria dignidade 

humana, não por qualquer outra razão, senão pela própria cumulação das ofensas aos outros 

princípios narrados. Com efeito, sendo ou não favorável à suspensão por prazo 

indeterminado, quase cogente reconhecer os efeitos danosos que causam à pessoa a submissão 

a um processo de duração indefinida. 

 

3.3.4 A tese da descaracterização da suspensão 

 

Afastando-se um pouco da discussão claramente antagônica, mas ainda no seio da 

matéria versada, cumpre apontar a posição alternativa de Cândido Rangel Dinamarco, 

segundo a qual a decorrência interpretativa dos efeitos práticos da suspensão do art. 791, III, 

do CPC sequer importariam em discutir a questão da efetiva suspensão do prazo prescricional. 

                                                
45 SCAFF, Gamaliel Seme. A prescrição intercorrente na execução comum (direito privado): Da eternização 

do processo por inexistência de limitação ao prazo de suspensão da ação executória por ausência de bens 

penhoráveis. Revista Online IBRAJUS. Disponível em: 

<http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=140>. Acesso em: 18 abr. 2012. 
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Como explicitado há pouco, o autor apresenta em sua obra visão quase 

contraditória sobre a fluência ou não da prescrição durante a suspensão. Seu entendimento 

particularmente conclusivo, entretanto, sequer chega a tal discussão. 

Ocorre que, para Dinamarco, não se está a tratar de verdadeira suspensão, haja 

vista não haver para o credor a proibição da prática de atos do processo, imposição do art. 793 

que impediria o credor de continuar perquirindo bens penhoráveis com o intuito de não ver 

fluir o prazo prescricional intercorrente. Na verdade, argumenta que se trataria de mera 

paralisação. Para melhor compreensão, eis o que tem a dizer o renomado processualista: 

 
A paralisação do processo ou fase executiva por falta de bens é uma falsa suspensão 

e não chega sequer ao ponto de ser uma suspensão imprópria porque não há a 

proibição da prática de atos do processo nem a sanção de nulidade dos que forem 

praticados (art. 793). Ao contrário, é do interesse do exeqüente a continuação na 
busca de bens a penhorar e o que ele requerer ao juiz nesse sentido deverá ser 

considerado (p.ex., consultas à Receita Federal, ao sistema bancário etc.). 

Simplesmente não se prossegue avante na execução porque sem um bem sob o 

poder do juízo não há o que fazer. A mera paralisação não é suspensão de processo 

algum.46 

 

Segundo o autor, portanto, a mera paralisação do processo não configuraria a 

suspensão e, consequentemente, não justificaria a não fluência do prazo prescricional. A 

conclusão a que se chega, embora não tenha manifestado-a explicitamente, é que entende o 

jurista que ocorrerá a prescrição normalmente, sem que seja necessária maior elucubração 

processual, haja vista a simples inexistência de qualquer fator complicador. 

Do mesmo entendimento parece partilhar Fredie Didier Jr., apesar de também não 

ser explícito quanto ao despropósito de se discutir a suspensão do prazo prescricional em um 

processo não suspenso. Assim aduz Didier:  

 
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.47 

 

Desta feita, tendo em vista os próprios fundamentos do pensamento de 

Dinamarco, corroborados por Didier, não consideramos adequado enquadrá-lo em nenhuma 

das duas posições anteriormente apresentadas, razão pela qual se dedicou a ele um tópico a 

parte. Em verdade, não há por que se discutir a aplicabilidade da suspensão sine die se nem de 

suspensão propriamente se trata. 

                                                
46 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, p. 924/925. 
47 DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, p. 335. 
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A tese defendida por Dinamarco e corroborada por Didier perde força, entretanto, 

quando confrontada com a particularidade suscitada por boa parte da doutrina, aqui 

representada por Misael Montenegro filho: 

 

(...) para que seja admitida a prática de atos no regime extraordinário, terá o 

magistrado de fundamentar a decisão judicial que ordena as providências em exame, 

demonstrando o seu enquadramento objetivo, em respeito ao princípio da 

fundamentação ou da motivação de todo e qualquer pronunciamento judicial.48 

 

A prática de atos durante a suspensão, portanto, não são admitidas 

indiscriminadamente, como se de um momento ordinário do processo se tratasse. Na 

realidade, faz-se necessária a fundamentação do magistrado para a consecução de qualquer 

ato ou medida, circunstância caracterizadora da efetiva suspensão do processo, e não de mera 

paralisação. 

                                                
48 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil, p. 458. 
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4 DAS ALTERNATIVAS PROCESSUAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR 

PRAZO INDETERMINADO E A BUSCA DA SOLUÇÃO MAIS JUSTA. 

 

4.1 A solução da Lei de Execução Fiscal 

 

A única solução explícita no atual ordenamento jurídico pátrio para o caso do 

devedor sem bens penhoráveis, nada obstante seja também considerada uma das mais 

inviáveis em razão de sua especialidade, consiste na aplicação da regra estabelecida na Lei de 

Execução Fiscal que orienta a suspensão do processo por um ano no caso de não ser 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Eis os termos 

do dispositivo: 

 
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. 

§ 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. 

§ 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. 

 

Conforme é facilmente possível constatar, estão previstos no art. 40 dois 

fundamentos distintos capazes de ensejar a suspensão, quais sejam, o desconhecimento 

quanto ao paradeiro do devedor ou a não-localização de bens penhoráveis. Ao estudo ora 

desenvolvido, conforme exposto alhures, importa apenas o fundamento que autoriza a 

suspensão em razão da ausência de bens suscetíveis de penhora. Felizmente a doutrina 

claramente aponta para a alternatividade dos fundamentos, de modo que ao nosso propósito 

bastará apenas debruçar-se sobre um deles: o segundo. Sobre esse ponto em especial, José da 

Silva Pacheco dá uma aula sobre a história legislativa do dispositivo. Válida a reprodução 

apenas pelo valor histórico: 

 

À primeira vista parece cogitar o art. 40 de suspensão por dois fundamentos 

distintos, um relativo à falta de bens penhoráveis, à semelhança do que prevê o art. 

791, III, do CPC, e outro referente a não ser encontrado o devedor, o que seria 

inovação. Daí a emenda do Dep. Homero Santos no sentido de suprimir essa 
hipótese de suspensão, pelo simples motivo de que “a não-localização do devedor 

não impede o prosseguimento da execução, pela citação por edital”. O relator da 

Comissão Mista, porém, rejeitou-a sob a justificativa de que “não procede a 

preocupação manifestada porque o projeto de lei não determina a paralisação da 

execução, no caso de não ter sido encontrado o devedor. Apenas, quando não 

localizado este e nem encontrados bens penhoráveis, essa hipótese se ocorrerá. Por 
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isso, o projeto, apropriadamente, usou a disjuntiva ou e não a aditiva e.49 
 

Voltando à análise do dispositivo depois de saldada a obrigação para com a 

memória nacional, considerando propriamente seu teor, apresenta-se clara a intenção do 

legislador de estender o prazo em que é exigível a dívida, conferindo, ainda que diminuto, 

mais tempo para que se obtenha o adimplemento. 

Até pouco tempo atrás, todavia, mesmo a Lei de Execução Fiscal, não possuía 

previsão de prescrição depois de ser suspenso e arquivado o processo. Na verdade, a priori, o 

problema enfrentado foi rigorosamente o mesmo que se pretende oportunamente discutir mais 

detidamente, qual seja, a possibilidade de ver a execução perdurar indefinidamente. 

Humberto Theodoro Jr., relatando as circunstâncias vividas à época, descreve a 

então inovação legislativa (art. 40 da Lei 6.830/80) como “absurda” e “causadora de 

perplexidade”. Em destaque algumas passagens extraídas de sua obra que trata 

especificamente da Lei de Execução Fiscal: 

 

O absurdo da inovação do art. 40 (antes da Lei n. 11.051/2004) estava, porém, na 

suspensão indefinida da prescrição, enquanto durar a suspensão, também indefinida, 

do processo executivo arquivado (...). A perplexidade inicial foi, todavia, 
inteiramente superada pela exegese jurisprudencial.50  

 

Ante a necessidade de compatibilizar a previsão contida no art. 174 do Código 

Tributário Nacional
51

, que trata da prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário, 

com a norma da Lei de Execução Fiscal que prevê a suspensão do curso da execução, o 

Supremo Tribunal Federal assentou sobre o tema a solução por ele próprio denominada como 

a única interpretação viável: 

 

A interpretação dada, pelo acórdão recorrido, ao art. 40 da Lei n. 6.830/80, 

recusando a suspensão da prescrição por tempo indefinido, é a única susceptível de 

torná-la compatível com a norma do art. 174, parág. Único, do Cód. Tributário 

Nacional, a cujas disposições gerais é reconhecida a hierarquia da lei complementar” 

(STF, RE 106217-SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, ac. De 8-8-1986, RTJ, 119:328). 

 

As dificuldades encontradas pela jurisprudência para aplicação do art. 40 da Lei 

de Execução Fiscal somente foram superadas com o advento da Lei n. 11.051/2004, que lhe 

                                                
49 PACHECO, José da Silva. Comentários à Lei de Execução Fiscal: Lei n. 6.830, de 22-9-1980 – 4. ed. rev. e 

aum. De acordo com as leis supervenientes e recente jurisprudência. – São Paulo: Saraiva, 1995, p. 295. 
50 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência – 11. ed. – São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 228/229. 
51 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. 
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acrescentou o §4º, transcrito logo no início do tópico, no qual está previsto que, uma vez 

arquivados os autos e transcorrido o prazo prescricional, ficará o juiz autorizado a decretar de 

ofício a prescrição intercorrente. 

Em tempo, importa destacar que o mesmo §4º previu ainda que antes de decretar a 

prescrição deve o magistrado observar o contraditório, chamando a Fazenda Pública para se 

manifestar. Sobre este específico ponto, Humberto Theodoro Jr. é bastante esclarecedor a 

respeito dos motivos pelos quais convém ouvir a Fazenda Pública antes de decretar a 

prescrição. In verbis:  

 
Embora possa o juiz atuar de ofício, não pode fazê-lo sem respeitar o contraditório. 

Por isso, prevê o §4º do art. 40 da LEF que, antes de decidir sobre o destino da 

execução paralisada há mais de cinco anos, o juiz deverá ouvir a fazenda exequente. 

É que esta poderá ter alguma justificativa para o não-cabimento da prescrição, como, 
v.g., a confissão de dívida ou a transação durante o tempo de paralisação do 

executivo fiscal; ou ter decorrido a paralisação de manobras do próprio devedor ou 

de deficiências do serviço judicial.52 
 

Em todo caso, após a inovação legislativa que pelo menos definiu o poder-dever 

de o magistrado decretar a prescrição da execução fiscal estagnada há mais de 5 (cinco) anos, 

intensificou-se a discussão sobre a existência, em outros casos que não de execução fiscal, de  

processos suspensos sobre os quais recaía a imprescritibilidade em razão da ausência de 

norma regulamentadora. 

Justamente devido à ausência de outros prazos explícitos, Cândido Rangel 

Dinamarco chega a apoiar a imposição da norma para todos os demais casos similares, 

aplicando-se para tanto o instituto da analogia, tendo o notável processualista adotado tal 

posicionamento mesmo ciente da especificidade da norma contida na LEF. Assim argumentou 

sobre a razoabilidade da medida proposta: 

 
É por isso muito razoável o entendimento de que, perdurando mais de um ano a 

paralisação por falta de bens, a partir de então comece a fluir o prazo para uma 
prescrição intercorrente se o exequente nada diligenciar com o objetivo de localizar 

o que penhorar. Essa é a solução adotada nos executivos fiscais (...).53  

 

Parte da doutrina, entretanto, não é simpática à concessão de tamanho privilégio à 

Fazenda Pública. Para esses autores, pelo que transparecer, em nenhum caso deveria haver a 

suspensão do prazo prescricional. Transcreve-se o posicionamento sobre o assunto de Misael 

Montenegro Filho: 

 
Na dinâmica das execuções fiscais, dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830, de 22.9.1980: 

                                                
52 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência, p. 235. 
53 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, p. 924. 
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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. 

Entendemos que a norma transcrita tem redação antipática, por privilegiar em 

demasia a Fazenda Pública. Embora se possa defender a tese de que o dispositivo 

transcrito deva prevalecer em respeito ao princípio da especialidade, com o que não 

concordamos, entendemos que a paralisação da ação executiva por lapso temporal 

igual ou superior a 5 (cinco) anos, em face de não terem sido localizados bens do 

devedor passíveis de penhora, permite a arguição da prescrição pelo executado ou 

mesmo pelo curador que o representa, quando citado por edital.54 
 

A despeito dos esforços legislativos de dilatar o prazo prescricional, com o 

advento do §4º incluído no art. 40 da LEF pela Lei n. 11.051/2004, ainda restará 

temporalmente limitada a atuação do credor para a consecução de seu crédito. Do momento 

da suspensão conta-se apenas 1 (um) ano. Passado o período de suspensão, determina a lei, o 

juiz ordenará o arquivamento dos autos, ainda que apenas administrativamente. A partir de 

então passa a fluir, efetivamente, o prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento 

jurisprudencial:  

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INOCORRÊNCIA. 

1. Caracteriza-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 inércia do exeqüente. 
2. De acordo com o enunciado da 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". 

3. In casu, ainda não transcorreu o prazo qüinquenal para a caracterização da 

prescrição intercorrente. 

4. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 90.464/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 13/04/2012) 

 

Conforme mencionado no próprio acórdão colacionado, a matéria já foi 

devidamente sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça – Súmula 314 (STJ): “Em execução 

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

inicia-se o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente” – de modo que não pairam maiores 

discussões sobre o prazo prescricional da execução fiscal em si, muito embora o art. 40 da 

LEF que trata do tema seja omisso. 

De todo modo, a hipótese, conforme já explicitado, diz respeito à solução 

dedicada a caso especial, previsto por norma especial, devendo se restringir às hipóteses de 

Execução Fiscal, não sendo aplicável aos demais casos. 

                                                
54 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil, p. 457/458. 
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4.2 A solução da Lei dos Juizados Especiais Cíveis 

 

Historicamente, a criação dos juizados de pequenas causas, que precederam os 

juizados especiais, teve como objetivos principais a concecussão de um processo mais célere 

e informal, tudo com o intuito de promover a efetivação do direito pretendido em prazo 

mínimo, como medida de justiça. 

Na Lei 9.099/95, que regulamenta os juizados especiais, encontram-se explícitos 

os critérios que orientam o processo nessa seara especial. Prevê o art. 2º da mencionada lei 

que: “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação”. 

Com esteio nesses critérios orientadores, quiçá princípios instrumentais, mais 

adiante, ao tratar do específico tema que a esse estudo interessa, achou por bem o legislador, 

ao invés de suspender o processo quando não encontrados bens penhoráveis, simplesmente 

extinguir o processo. Assim determina o art. 53, §3º, para a execução de títulos extrajudiciais 

que não excedam 40 (quarenta) salários mínimos: 

 
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. 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

 

Analisando o dispositivo, Misael Montenegro destaca a aplicação em respeito ao 

princípio da especialidade: 

 
Norma específica da Lei 9.099/95: o §4º do art. 53 da lei em exame prevê que não 

encontrado o devedor ou não existindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. A consequência 

alinhada na norma (extinção, ao invés da suspensão) prevalece, em respeito ao 

princípio da especialidade.55 

 

O dispositivo dá a entender que nos casos em que aplicável o rito sumaríssimo dos 

juizados especiais, ainda mais delicada seria a solução legal. O processo seria extinto de 

plano, não se facultando ao credor qualquer dilação para que ele perquirisse a satisfação da 

dívida. 

                                                
55 MONTENEGRO FILHO, Misael. Código de processo civil comentado e interpretado, p. 830. 



45 

Aponta a doutrina especializada, todavia, que a interpretação conferida ao 

dispositivo não é bem essa. Na realidade, conforme leciona Ricardo Cunha Chimenti
56

,  

inexiste óbice ao rastreamento de bens ou do próprio executado antes de se extinguir a 

execução. Tal posicionamento, inclusive, corrobora com o entendimento das instâncias 

recursais dos juizados especiais: 

 
Execução – Extinção decretada por inexistência de bens penhoráveis – Direito de 

exequente à oportunidade de indicá-los – Recurso provido. No Juizado Especial a 

extinção por inexistência de bens penhoráveis somente se justifica se o credor não 

dispõe de condições de indicá-los ao Juízo, conferido que lhe seja, previamente, o 

direito de diligenciar a respeito. (Recurso 648, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Dr. Marciano da Fonseca, RJE, 3:157) 

 
Sentença prolatada, extinguindo-se de ofício processo de execução, em face da 

mudança de endereço do executado. Nulidade. Não pode o juiz extinguir de ofício a 

execução, apenando o exequente pela má-fé do executado, se cabia apenas a este 

informar sua mudança de endereço. O dispositivo legal invocado somente poderá ser 

aplicado após esgotados dos os meios para satisfação do crédito do exequente –, o 

juiz deverá adotar as providências cabíveis, atendendo ao fim social da lei, para 

satisfação do crédito. Nulidade da sentença. Recurso provido. (Recurso JET01-

TAM-00755/97, rel. Juíza Rosita Falcão de Almeida Maia, j. em 11-3-1999, RJE-

BA, 2:39) 

 

Em verdade, o mesmo doutrinador argumenta que seria admissível inclusive a 

quebra do sigilo bancário e fiscal, sobretudo contra aqueles que visivelmente ocultam seus 

bens para não se sujeitar à execução: 

 
Esgotados os meios ordinários para a localização do devedor ou de seus bens, 

admite-se a quebra do sigilo bancário e fiscal do executado, com a expedição de 

ofícios à Receita Federal, ao Banco Central e aos demais órgãos cujo acesso direto 

seja vedado ao credor (v. item 5.1 e arts. 6º da Lei n. 9.099/95 e 399 do CPC). Não 

faz sentido excluirmos tais informações daqueles que confiaram no Sistema Especial 

para a satisfação do seu direito, sobretudo em benefício daqueles que praticam atos 

atentatórios à dignidade da Justiça ocultando bens passíveis de execução (art. 600, 

IV, do CPC).57 

 

Também é esse o manifesto entendimento jurisprudencial no tocante a este 

específico ponto. Destaque para o relator do processo, hoje Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, Teori Zavascki. 

 
EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA 

FEDERAL. POSSIBILIDADE. O sigilo fiscal não constitui, por si só, embaraço 

insuperável à providência requisitória, devendo ele ceder passo quando, não sendo 

possível a localização de bens pelos meios ordinários, se configurar a inviabilidade 

do prosseguimento da execução, atividade jurisdicional que interessa não apenas ao 

exeqüente, mas ao próprio Estado.  

                                                
56

 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e prática dos juizados especiais cíveis estaduais e federais – 10. ed. 

rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008. 
57 Ibidem, p. 254. 
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(TRF4, AG 95.04.18814-1, Segunda Turma, Relator Teori Albino Zavascki, DJ 

15/01/1997) 

 

Finalmente, ainda no âmbito dos juizados especiais, salutar trazer à baila solução 

encontrada por magistrados do Maranhão, conforme informa Chimenti, para os casos em que 

não seja possível a continuidade da execução. Assim descreve: 

 
Há controvérsias quanto à aplicação do §4º do art. 53 às execuções de título judicial. 

Decisão intermediária que merece destaque foi encontrada pelos juízes do 

Maranhão, dentre os quais o magistrado Raimundo Moraes Bogéa, que, após 

esgotados os meios de satisfação do débito sem que a execução fosse satisfeita, 

expediu uma certidão com o valor da dívida e consignou os nomes do credor e do 
devedor, a origem da dívida (número do processo) e seu valor. Essa certidão foi 

entregue ao credor, que pôde executá-la dentro do prazo prescricional (Súmula 150 

do STF)58 

 

A solução autorizada aos Juizados Especiais, entretanto, padecem do mesmo 

defeito da Lei de Execução Fiscal, qual seja, a especialidade. Mais ainda, a solução da Lei 

9.099/95 sequer é cogitada seriamente pela doutrina para solucionar o problema da suspensão 

sine die. Ocorre que, além de bastante específica, a medida mostra-se excessivamente gravosa 

ao credor, caso aplicada como determina a lei. 

Ainda se poderia refletir sobre a aplicação da solução dos mencionados 

magistrados maranhenses, que defendem uma espécie de “extração” de um título executivo do 

processo extinto. Mais adiante, entretanto, esbarraria a exigibilidade do título na mesma 

discussão concernente à prescrição, tema basilar do presente estudo. 

 

4.3 A Suspensão convencional do processo. 

 

No tocante à suspensão da execução, o art. 791, inc. II, do CPC apresenta hipótese 

suspensiva diversa da largamente analisada neste trabalho, qual seja, a decorrente da ausência 

de bens penhoráveis, mas que para o atual propósito de prorrogar o prazo final da execução 

será muito útil. 

A suspensão convencional do processo, em verdade, consubstancia outra situação 

em que, exatamente como ocorre na hipótese prevista na Lei de Execuções Fiscais, busca o 

legislador pelo menos ganhar mais tempo com o intuito de ver concluída com êxito a 

pretensão executiva. 

Sabe-se que art. 791 do CPC já foi em outro momento reproduzido neste trabalho. 

Pede-se vênia para novamente fazê-lo com vistas à melhor exposição do que se pretende 

                                                
58 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e prática dos juizados especiais cíveis estaduais e federais, p. 280. 
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analisar. Dispõe o Art. 791: “Suspende-se a execução: II - nas hipóteses previstas no art. 265, 

I a III”. 

Por indicação do próprio artigo 791, II, do CPC, é remetido o intérprete ao art. 

265, mais precisamente o inciso II, que trata da suspensão pela convenção das partes. Eis o 

dispositivo acompanhado do respectivo §3º, que com ele guarda estrita relação: 

 
Art. 265. Suspende-se o processo: 

II - pela convenção das partes; 

§ 3o A suspensão do processo por convenção das partes, de que trata o no II, nunca 

poderá exceder 6 (seis) meses; findo o prazo, o escrivão fará os autos conclusos ao 

juiz, que ordenará o prosseguimento do processo. 

 

Pela regra do art. 265, §3º, do CPC, portanto, ter-se-iam 6 (seis) meses a mais. 

Concluir pela aplicação do prazo previsto no referido dispositivo, entretanto, pode não ser a 

solução processual adequada. 

Ocorre que o art. 792 do CPC, portanto imediatamente seguinte ao previsor das 

hipóteses de suspensão da execução, anuncia literalmente que “convindo as partes, o juiz 

declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor 

cumpra voluntariamente a obrigação”. Não é necessário maior esforço hermenêutico para se 

perceber que trata o dispositivo em apreço exatamente de previsão específica de convenção. 

A doutrina, justamente em razão da confusão ocasionada pelo próprio texto legal, 

apresenta posicionamentos um tanto quanto desencontrados sobre o preciso prazo de 

suspensão supostamente aplicável. 

Respeitáveis processualistas, que entendem aplicável o dispositivo ao qual faz 

referência o art. 791, entendem a suspensão do art. 265, §3º, do CPC como se a última ou a 

única fosse. Para Araken de Assis, por exemplo, findo o prazo de 6 (seis) meses e nada sendo 

encontrado, o processo se extinguiria. Tão diminuto prazo faz inclusive o ilustre doutrinador 

clamar em sua obra por imediato tratamento legislativo da matéria. In verbis:  

 
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, §2°, da Lei 

6.830/80.59  

 

De antemão, antes mesmo de tratar da outra corrente doutrinária que se posiciona 

sobre o tema, rechaça-se a posição de Araken de Assis a respeito da extinguibilidade imediata 

do processo caso não encontrados bens penhoráveis. Data venia o posicionamento de 

                                                
59 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000. p. 1027. 
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renomado jurista, entende-se o instrumento processual de modo diverso. A nosso viso, trata-se 

de mero mecanismo útil à dilatação do prazo legal, não impedindo a suspensão do processo 

por outras razões ou mesmo a simples continuidade do prazo prescricional do ponto em que 

este havia sido suspenso. 

Parece corroborar tal entendimento Humberto Theodoro Júnior ao asseverar que 

“quando a suspensão for provocada por convenção das partes, findo o prazo ajustado sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará seu curso normal, para ensejar a realização 

do débito integral ou de seu saldo remanescente (art. 792, parág. Único).”
60

 

A outra corrente, encabeçada por processualistas não menos importantes, entende 

que o prazo aplicável aos casos de suspensão convencional da execução não pode ser o 

contido no art. 265, II, do CPC, notadamente pelas circunstâncias particulares da referida fase 

processual. Veja-se a posição firme e fundamentada de Guilherme Marinoni que corrobora o 

entendimento daqueles que defendem a aplicação do art. 792 do CPC: 

 
Como regra geral, a suspensão do processo por convenção das partes pode ocorrer 

por período máximo de seis meses (art. 265, §3º, CPC). Na execução, todavia, esta 

limitação não se opera, podendo as partes acordar o prazo de suspensão livremente 

(art. 792, CPC). A exceção justifica-se porque, comumente, a suspensão da execução 

é feita para permitir a satisfação extraprocessual da obrigação executada. É comum 

que, nestes casos, o acordo extrajudicial para cumprimento inclua moratória da 

prestação ou o parcelamento da dívida. Diante disto, seria inconveniente fixar-se 
prazo para a reativação do processo.61 

 

Na mesma linha de raciocínio parece estar Ernane Fidélis, que, em adição, ainda 

atribui a distinção de tratamento ao interesse público envolvido. In verbis: 

 
No processo de conhecimento, o prazo convencional de suspensão poderá chegar, no 

máximo, a seis meses (art. 265, §3º), pois há interesse público na solução definitiva 

dos litígios. Na execução, não existe a restrição, já que não há litígio a solucionar, 

mas obrigação a se cumprir, o que permite às partes estender, pelo tempo que lhes 
interessar, o prazo de cumprimento.62 

 

Dito isto, passa-se a tecer considerações sobre qual dispositivo legal aplicável. 

Buscando a interpretação que possibilite a aplicação dos dispositivos sem que 

para tanto um tenha que se sobrepor ao outro, vislumbra-se apenas uma solução. 

O disposto no art. 265, inc. II, cujo prazo máximo de suspensão é de 6 (seis) 

meses, com a posterior continuidade do fluxo prescricional, seria aplicável apenas nos casos 

que denominamos de “convenção vazia” entre as partes. A convenção vazia corresponde 

                                                
60 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento da sentença, p. 499. 
61

 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, p. 345. 
62 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil, volume 2: execução e processo cautelar – 

11. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 251. 
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exatamente aqueles casos em que as partes apenas acertam a suspensão do prazo, 

representando espécie de moratória para que o devedor tenha mais tempo para quitar seu 

débito e o credor para receber seu crédito, sem que para tanto se acerte qualquer outro negócio 

a ser cumprido. Em resumo, é apenas uma dilação. 

O disposto no art. 792, por sua vez, seria aplicável somente aos casos em que 

fosse acordado negócio em substituição com prazo certo dado pelo credor para cumprimento. 

É o caso, por exemplo, em que o credor aceita receber do devedor apenas 80% (oitenta por 

cento) do devido, contanto que ele pague o montante em até 15 (quinze) dias. 

Apesar de não ser verdadeiramente claro sobre seu ponto de vista, parece, em 

última análise, também ser assim como pensa Misael Montenegro Filho ao argumentar a 

integração do art. 125 do Código Civil ao processo hermenêutico, senão veja-se:  

 
Com apoio no art. 125 do CC, as partes do processo podem celebrar acordo, que 
permanece em condição suspensiva, até o momento em que for confirmado (ou não) 

o adimplemento da obrigação. Confirmado, o processo é extinto pela satisfação da 

obrigação. Não confirmado, a marcha processual é retomada.63 

 

 Deve-se ter em mente, entretanto, que não se pode mudar o objeto pleiteado, o 

que consistiria em novação da obrigação por transação das partes. O objeto do acordo deve 

guardar direta relação com o da execução (p.ex. majoração ou minoração do valor requerido 

em troca de mais prazo), sob pena de restar desconstituído o próprio objeto da execução, 

impossibilitando o credor requerer nos autos da mesma execução sua continuidade em caso de 

descumprimento. 

Havendo, mesmo assim, acordo nesses termos, ou seja, modificando 

substancialmente o objeto da execução – o que, diga-se, é lícito às partes – será necessário 

iniciar outro processo de execução. Em verdade, homologada transação, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito, na forma do art. 269, III, do CPC, tem-se outro título, 

não sendo possível prosseguir, no caso de inadimplemento posterior, na execução do título 

originário como se de suspensão de execução se tratasse. Esclarece Misael Montenegro as 

implicações da alteração consensual do objeto: 

 
Requerida a homologação do acordo de vontades em face do adimplemento parcial 

da obrigação, e na hipótese de posterior descumprimento das condições restantes, 

não se confere ao credor a prerrogativa de executar o título anteriormente 

constituído em seu favor, cabendo-lhe executar a sentença que homologou a 

transação, que substituiu a exigibilidade do título anterior.64 

 

                                                
63 MONTENEGRO FILHO, Misael. Código de processo civil comentado e interpretado, p. 830. 
64 Idem, Curso de Direito Processual Civil, p. 459. 
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Cumpre observar, ainda, que a declaração de vontade em referência deve 

permanecer sob condição suspensiva até que o devedor satisfaça a obrigação de titularidade 

do credor, não se admitindo que o magistrado de logo homologue a manifestação para por fim 

ao processo, posto que ainda não há acordo definitivo nos autos, mas apenas uma perspectiva 

de que o processo seja encerrado de forma amigável. É esse o entendimento esposado pelo 

Superior Tribunal de Justiça em casos desse jaez. Confira-se o extrato jurisprudencial:  

 
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - ACORDO 

ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - EXTINÇÃO DO 

FEITO - OFENSA AO ARTIGO 792 DO CPC - PRECEDENTES. 

I - No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, 

não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da 

obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal 

(art. 792, CPC). 

II - Precedentes desta Corte. 

III - Recurso Especial conhecido e provido. 

(REsp 158.302/MG, 3ª Turma, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, julgado em 
16/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 351) 

 

Ademais, sobre a suspensão da execução por convenção das partes, salutar 

perceber que ambas as hipóteses de “protelação”, tanto a prevista no art. 265 quanto a do art. 

792 do Código de Processo Civil são específicas, dependendo da livre concordância de ambas 

as partes. Na hipótese, portanto, a efetivação da suspensão já passaria por uma séria 

dificuldade, qual seja, a anuência do devedor para que fosse dilatado o prazo ao qual estará 

ele submetido à execução. É justamente tal circunstância que pode tornar qualquer dos 

dispositivos de pouca aplicação prática no específico caso sub examine. Em verdade, ciente o 

devedor da situação, dificilmente concordaria com tal manobra, sendo obrigado o hermeneuta 

a imaginar uma situação em que, por sobrelevado valor moral, pretendesse o devedor 

elastecer o prazo para quitar sua dívida justamente por querer fazê-lo. De fácil percepção que 

mesmo conjecturando o improvável, a hipótese tende ao absurdo. Querendo pagar o devedor 

sua dívida em virtude do valor moral ínsito, nada o impediria de fazê-lo mesmo após da 

declaração da prescrição, de forma que absolutamente desnecessário restaria todo o imbróglio 

processual. 

Finalmente, é necessário ainda perceber que a suspensão de que se tratam ambos 

os dispositivos não guardam relação direta com a inexistência de bens penhoráveis em nome 

do devedor, constituindo em último caso apenas um artifício processual lídimo à extensão do 

tempo total de curso da execução até que fosse fatalmente alcançada pela prescrição. 

Posto isso, é possível concluir. 
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É na aplicação da hipótese do art. 792 que vislumbramos a problemática principal 

abordada no presente trabalho. Como o próprio texto legal deixa a cargo do credor determinar 

o prazo para que a quitação seja feita, de modo que nesse período ficará suspensa a execução, 

corre-se o mesmo risco essencial de que perdure a execução indefinidamente e seja o devedor 

sujeitado a essa situação. Demonstrando a mesma preocupação, Marinoni, mesmo adepto da 

interpretação pela aplicação exclusiva do art. 792 ao caso, orienta que a suspensão da 

execução não pode se dar por prazo indefinido. Assim alerta: 

 
Neste último caso, a suspensão da execução não pode se dar por tempo indefinido. 
Na falta de localização de bens penhoráveis, os tribunais entendem que a suspensão 

da execução, por período superior ao prazo de prescrição da dívida, importa na 

incidência da prescrição intercorrente.65 

 

A preocupação, portanto, acaba sendo rigorosamente a mesma que recai sobre a 

suspensão sine die da execução, que veremos a seguir. Trata-se justamente do caso mais 

notório de suspensão por prazo indeterminado da suspensão da execução e, 

consequentemente, o ensejador principal do presente estudo. 

 

4.4 A tese da prescrição no prazo da Ação Monitória 

 

Resta claro, a essa altura, nosso posicionamento pela impossibilidade de manter o 

processo suspenso por prazo indeterminado, mas, com razão, reconhece-se igualmente o 

direito do credor de perquirir, até onde a lei lhe permita, o cumprimento da obrigação. 

Objetivando mitigar os danos patrimoniais experimentados pelo credor em nome 

da dignidade do devedor, cumpre ao interprete, por questão de justiça, observar a aplicação da 

norma de modo a tornar máximo, porém finito, o prazo para sujeição do devedor. 

Nesse diapasão, sustentam alguns que seria possível estender a sujeição 

patrimonial até depois de reconhecida a prescrição intercorrente, de modo a restar 

definitivamente limitada a perquirição ao prazo da última ação lídima capaz de reaver o 

direito, qual seja, a ação monitória. 

Para admitir a aplicabilidade da ação monitória, entretanto, indispensável 

compreender que, com a decretação da prescrição intercorrente, o que se perde é a 

executoriedade do título que, em verdade, não mais ostentará a condição de "executivo". Vale 

dizer, aquele título de crédito ou mesmo decisão judicial que era, por força de lei, considerado 

                                                
65 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, p. 346. 
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como um "título executivo", judicial ou extrajudicial, perderá esta condição passando a ser 

mero documento que declara a existência de um crédito. 

Com efeito, a decisão que decreta a prescrição do título, em tese, não afetaria o 

direito creditício nele contido. Sob tal argumento, contar-se-ia o prazo prescricional com base 

no da ação monitória, qual seja, de 5 (cinco) anos, a partir da decisão que pronunciou a 

prescrição, com fulcro no art. 202, parágrafo único c/c art. 206, §5º, inc. I. Vejam-se os 

dispositivos: 

 
Art. 202. (...) 
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a 

interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. 

 

Art. 206. Prescreve: 

§ 5º  Em cinco anos: 

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

particular; 

 

Argumentam os defensores de tal posição que, para a Ação Monitória respectiva, 

a contagem do prazo prescricional interrompido somente é reiniciada com a própria decisão 

da prescrição da pretensão executiva. Sendo assim, inicia-se a contagem de mais 5 (cinco) 

anos para a propositura da nova ação, agora Ação Monitória. 

O argumento de justiça invocado pelos defensores dessa tese é simples, e o 

exemplo recorrente: suponhamos que depois de decretada a prescrição da execução, o 

devedor, dentro dos cinco anos seguintes (inciso I, do §5º do art. 206 do Código Civil), seja 

contemplado por um prêmio lotérico ou receba uma herança, suficientes para o pagamento do 

crédito. Nessa hipótese, o credor teria ainda diante de si, a possibilidade de, com base naquele 

documento (não mais um título executivo), manejar uma ação monitória (art. 1.102.a., CPC) e 

reaver seu crédito. 

A solução, com efeito, nos parece justa. Nos moldes das alternativas processuais 

perquiridas nesse estudo, não se aplicará a suspensão por prazo indeterminado, abalando a 

dignidade do devedor, nem será extinto o processo no prazo mínimo, ferindo a expectativa de 

recomposição patrimonial do credor. Da mesma forma pensa Gamaliel Scaff, in verbis:  

 
Com isto, nem se condena o devedor semi-insolvente a responder a uma execução 
eterna, nem se retira do credor a possibilidade de, nos cinco anos que se seguirem ao 

decreto de prescrição intercorrente, tentar reaver seu crédito caso haja nesse 

interregno, mudança positiva na fortuna daquele.66 

                                                
66 SCAFF, Gamaliel Seme. A prescrição intercorrente na execução comum (direito privado): Da eternização 

do processo por inexistência de limitação ao prazo de suspensão da ação executória por ausência de bens 

penhoráveis. Revista Online IBRAJUS. Disponível em: 

<http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=140>. Acesso em: 18 abr. 2012. 
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Contrariamente a tal posição, todavia, argumenta-se a inteligência dos próprios 

dispositivos colacionados, bem como a própria interpretação da decisão judicial como 

instrumento público válido à pretensão anunciada no dispositivo enumerado. 

 

4.5 A Declaração de Insolvência Civil 

 

Dentre todas as alternativas apresentadas para se evitar a sujeição patrimonial 

indefinida do devedor, talvez a declaração da insolvência civil seja a mais efetiva, haja vista a 

possibilidade de ser solicitada pelo próprio devedor de maneira unilateral e a fixação de um 

termo extintivo de todas as obrigações, conforme se verá em seguida. 

Antes, contudo, salutar esclarecer que não se pretende neste ponto, em absoluto, 

abordar todas as questões relacionadas à execução contra o devedor insolvente, senão apenas 

os aspectos que se relacionam mais intimamente com o trâmite da medida que possibilita a 

prescrição de todos os débitos em nome do devedor. Desta feita, serão suscitados tão somente 

os dispositivos essenciais ao entendimento da alternativa que se pretende demonstrar. Tudo, 

ressalte-se, com o intuito de não fugir da discussão principal. 

Nesse diapasão, preceitua o Código de Processo Civil, em seu art. 748, que “dá-se 

a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor”. 

Igualmente, conforme prevê o art. 750, I, do CPC, configura-se a insolvência, por presunção, 

quando “o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora”. 

Como se vê, o elemento que possibilita o reconhecimento ou a declaração de 

insolvência nos casos apontados é justamente o mesmo que justifica a hipótese de suspensão 

da execução analisada no presente estudo, qual seja, a ausência de bens suficientes em nome 

do devedor para quitar suas dívidas. 

É preceito básico da execução, em termos de responsabilidade patrimonial, que “o 

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

e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei” (art. 591, CPC). 

Nesse sentido, partindo da premissa de que o devedor responde diante da 

execução para com todos os seus bens presentes e futuros, evidente que nova aquisição 

patrimonial feita pelo devedor confere aos credores ainda não satisfeitos na sua integralidade 

o direito de requerer seja arrecadado o novo bem ao acervo, apenas se operando a extinção da 

execução relativamente aos credores já satisfeitos (art. 775 do CPC). É exatamente 
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considerando essa responsabilização pro futuro que se admite possível a suspensão da 

execução por prazo indeterminado. 

Nesse contexto, a depender do montante da dívida, vendo-se o devedor incapaz de 

saldar suas dívidas, e não vislumbrando a possibilidade de se livrar do processo pelo decurso 

do prazo prescricional (considerando o entendimento jurisprudencial firmado no STJ), a única 

alternativa pode ser, de fato, declarar-se insolvente. 

Na verdade, foi exatamente pensando em evitar a sujeição do devedor civil a 

longos prazos prescricionais que Alfredo Buzaid idealizou o sistema da insolvência civil. Em 

sua monumental Exposição de Motivos, o Ministro apresentou a ratio essendi do instituto 

acolhido no mencionado art. 778, assim escrevendo: 

 
Neste sistema (o da insolvência civil), o devedor civil se equipara ao comerciante. 

Se este tem direito à extinção das obrigações, decorrido o prazo de cinco anos 

contados do encerramento da falência (Lei n. 7.661, art. 135, III), nenhuma razão 

justifica que o devedor civil continue sujeito aos longos prazos prescricionais, em 

cujo decurso fica praticamente inabilitado para a prática, em seu próprio nome, dos 

atos da vida civil' (n. 23). 

 

Conta José Frederico Marques
67

 que, em 1957, de modo idêntico já havia escrito o 

renomado civilista em sua tese de concurso, mostrando que o devedor civil, ao contrário do 

que sucedia com o devedor comerciante, ficava 'condenado a nada possuir' enquanto não 

pagas todas as suas dívidas – situação essa a que se quis por termo com a adoção do instituto 

da extinção das obrigações civis. 

Justamente nessa “condenação a nada possuir” que reside a maior de todas as 

preocupações que motivaram o presente trabalho. Se bem pensarmos, a depender do montante 

da dívida acumulada, admitir a suspensão do processo de execução por prazo indeterminado 

(até que sejam adimplidas todas as obrigações) importa em submeter o devedor a uma vida de 

trabalho exclusivamente destinada a pagar credores. 

Nesse contexto da existência de uma dívida virtualmente impagável, duas 

situações, pelo menos, podem ser imaginadas. Na primeira, o trabalhador é solteiro, não 

havendo ninguém que dele dependa – vendo que por mais que se esforce ele nunca poderá 

saldar sua dívida e usufruir de uma condição financeira mais confortável, não admiraria se ele 

simplesmente parasse de trabalhar ou, pelo menos, de se dedicar. Na segunda, o trabalhador é 

casado e tem esposa e filhos – agora não lhe é permitido simplesmente desistir; não demora a 

perceber, do mesmo modo, que por mais que se esforce jamais poderá dar a sua família uma 

                                                
67 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil, volume III: processo de execução e 

processo cautelar – 9. ed. – Campinas: Millennium, 2003, p. 321. 
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condição de vida mais confortável. Em ambos os casos, muito embora se admita alguma 

variação na gravidade da hipótese descrita, a imposição legal configuraria concreta e palpável 

ofensa à dignidade da pessoa humana dentre muitos outros princípios constitucionais. 

Nesse sentido, havemos de concordar com Alfredo Buzaid e todos os outros 

doutrinadores adeptos da corrente que se posiciona contrariamente à suspensão sine die do 

processo de execução, muito embora igualmente se reconheça e admita a concessão de um 

prazo mais razoável para se perquirir o adimplemento da obrigação. 

Voltando ao processo de insolvência, um dos efeitos específicos da declaração de 

insolvência é a interrupção da prescrição de todas as obrigações do devedor (art. 777), fato 

que se consuma a partir da sentença, em razão de não ter a apelação que contra ela se interpõe 

efeito suspensivo. Interrupção, não simples suspensão, o que quer dizer que o lapso de tempo 

já passado não se aproveita para contagem da prescrição, que se reinicia a partir da sentença 

trânsita que julgar encerrado o processo de insolvência, pela completa extinção das 

obrigações, seja por pagamento, seja por decurso de prazo (art. 778). 

Uma vez declarada a insolvência, e concluído o processo, todos os débitos, 

habilitados ou não, ficarão sujeitos à extinção em 5 (cinco) anos, não havendo que se falar 

mais em suspensão por ausência de bens penhoráveis, mesmo porque se presume que durante 

a liquidação todo o patrimônio disponível do devedor já foi excutido para adimplir, no que 

fosse possível, o conjunto de obrigações. 

Subsiste discussão doutrinária sobre o termo inicial da contagem do prazo 

extintivo quinquenal, se do encerramento do processo de insolvência ou do encerramento da 

fase de liquidação. Ernani Fidélis, por exemplo, defende a contagem do encerramento da fase 

de liquidação: 

 
A interrupção da prescrição abrange os créditos habilitados e os não-habilitados, 

mas, qualquer que seja o prazo prescricional, os primeiros ficam sujeitos apenas ao 

de extinção de cinco anos, contados da data do encerramento, não do processo de 

insolvência, como diz a lei, mas da fase liquidatória (art. 774). Prescreve, por 

exemplo, em seis meses a pretensão de cobrança de cheque. Habilitado o crédito, 

irrelevante é o prazo. A obrigação não fica sujeita à prescrição de seis meses e só se 

extinguirá com o decurso do prazo de cinco anos. O mesmo se dá com a dívida 

representada por sentença que condenou o devedor em perdas e danos. O prazo 

prescricional é de vinte anos, mas a extinção poderá ocorrer em cinco.68 

 

Data venia tal posição doutrinária, julga-se mais acertada a interpretação que 

reflete mais fielmente o texto legal, ou seja, a que considera a contagem a partir do 

encerramento do processo (art. 778, CPC). Ao tratar dos pressupostos exigidos para a extinção 

                                                
68 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil, p. 243. 
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dos créditos remanescentes do processo de insolvência, demonstra José Frederico Marques 

seu pensamento de forma absolutamente límpida: 

 
O primeiro dos pressupostos exigidos é o do decurso do “prazo de cinco anos, 

contados da data do encerramento do processo de insolvência” (art. 777), enquanto o 

segundo é o de que “o devedor não tenha adquirido bens sujeitos à arrecadação” (art. 

780, I e II). 

Na data em que passar em julgado a sentença de extinção do processo concursal, 

situa-se o termo a quo do quinquenio previsto no art. 777. Mas, se, ao findar o 

aludido quinquenio, bens tiver o devedor, não podem ser declaradas extintas as 

obrigações. E isso porque esses bens, para os credores, constituem garantia do saldo 

devedor.69 

 

Rangel Dinamarco, por sua vez, ainda que comentando o tema apenas de 

passagem, demonstra também entender dessa forma:  

 
As obrigações do insolvente estarão extintas, como é natural, quando o produto da 

arrecadação de bens for bastante para a satisfação de todas elas, nada restando a ser 

cobrado ou exigido no futuro. Quando isso não ocorre, no dia do trânsito em julgado 

da sentença extintiva do processo de insolvência terá início o curso de um lapso 

prescricional de cinco anos, findo o qual se reputarão extintas todas as obrigações, 

mesmo as que não houverem sido integralmente satisfeitas (CPC, arts. 777-778). 

Essa é uma prescrição especialíssima, que abrange créditos de toda natureza. 
Vencido o prazo, a pedido do insolvente o juiz declarará por sentença a extinção das 

obrigações deste, após a realização de um contraditório com os credores e tomadas 

as provas eventualmente necessárias (arts. 779/781).70 

 

Independentemente da discussão sobre o início do prazo, salutar observar que não 

mais importará o prazo prescricional específico relacionado à obrigação. Conforme é possível 

se depreender de ambas as passagens, o crédito extinguir-se-á em 5 (cinco) anos, sendo 

inclusive ressaltado o caráter “especialíssimo” do prazo.  

Importante ressaltar que inclusive os créditos não-habilitados, ou seja, aqueles 

cujos credores deixaram de responder à convocatória do concurso de credores (art. 761, II, do 

CPC), serão considerados extintos. Novamente colaciona-se a lição de Fidélis: 

 
Todas as obrigações do devedor, inclusive créditos não-habilitados, são consideradas 

extintas, decorridos cinco anos do encerramento do processo de insolvência (art. 

778), isto é, da sentença trânsita que julgou liquidada a massa (art. 774). Referida 

extinção é de ordem pública e abrange créditos habilitados e não-habilitados.71 

 

Apenas para fins de esclarecimento, sobre os créditos não-habilitados, admite a 

doutrina, com fulcro no CPC, a habilitação tardia no processo de insolvência, ressalvando, 

contudo, a necessidade de fazê-lo por meio de demanda contra a massa credora e antes do 

rateio. Nesse tocante Gaio Júnior se mostra bem mais esclarecedor: 
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Ainda que somente os credores que se habilitem no prazo legal de 20 dias (art. 761, 

II), possam participar do rateio, permite o CPC que o credor retardatário – ou seja, 

aquele que, mesmo em condições, permaneceu inerte quanto à necessária habilitação 

no aludido prazo – desde que antes do rateio final, demande em face da massa 

credora (credores habilitados) e do devedor “ação direta”, a fim de que obtenha o 

direito de disputar a prelação ou quota proporcional ao seu crédito.72 

 

Uma vez julgada procedente a ação direta proposta antes do rateio, terá o credor 

retardatário o direito assegurado no tocante a sua participação na massa, respeitando-se, 

inclusive, respectiva prelação diante da possível natureza jurídica de seu crédito. 

Situação excepcional também se mostra a do credor sem título executivo. Este, 

mesmo agindo tempestivamente em observância ao edital convocatório ao qual se refere o art. 

761, II, terá que lançar mão da presente ação direta para constituir o título executivo que lhe 

confere o direito de participar da execução. Para além disso, a condição do credor sem título 

executivo é em tudo semelhante à postura do credor retardatário, e assim, uma vez obtida a 

sentença condenatória, estará ele habilitado a participar, por direito, do rateio entre os 

credores. 

Interessante observar que durante a fluência do quinquenio prescricional, o 

insolvente continua devedor pelo saldo de suas obrigações apesar de extinto o processo de 

insolvência (art. 774). E, como seu patrimônio permanece na condição de responsável por 

esse saldo até que as obrigações se extingam (art. 775), novos bens que vier a adquirir serão 

arrecadados nos mesmos autos e depois alienados pelos modos regulares, procedendo-se a um 

outro rateio entre credores (art. 776). É rigorosamente essa a interpretação conferida por 

Cândido Rangel Dinamarco
73

. 

Importa destacar, entretanto, que a arrecadação de bens, após o encerramento do 

processo de insolvência, não interrompe o curso da prescrição quinquenal: esta tem sempre o 

seu dies a quo na data a que se referem os arts. 777 e 778. Nesse sentido a doutrina de 

Frederico Marques
74

. 

O requerimento de extinção das obrigações deve ser dirigido pelo devedor ao 

magistrado após o decurso do prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da 

sentença que encerrar o processo de insolvência. 

Tratando do trâmite do mencionado requerimento de extinção do devedor, 

transcreve-se a lição de Misael Montenegro por se considerar que ela transmite, de maneira 

                                                
72 GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Direito processual civil: cumprimento da sentença, processo de 

execução, processo cautelar e procedimentos especiais, vol. 2 – Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 219. 
73 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 953. 
74 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil, p. 321. 
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clara e sucinta, precisamente o bastante para se compreender esta fase do curso processual. In 

verbis: 

 
Após o recebimento do requerimento, o magistrado determina a publicação de 

edital, com o prazo de 30 dias, dentro do qual o credor não satisfeito na 

integralidade do crédito de que é titular pode manifestar impugnação, limitada à 

alegação de que não se teria observado o decurso do prazo de cinco anos ou de que o 

devedor teria adquirido bens sujeitos à arrecadação. Depois de recebida a 

impugnação, abre-se vista dos autos ao devedor, para replicar os argumentos 

alinhados pelo credor, seguindo-se à prolação de sentença, que pode rejeitar a 

pretensão de extinção ou acolhê-la, o que libera o devedor para a prática de todos os 

atos da vida civil.75 

 

Desta feita, passados os 5 (cinco) anos e não se comprovando que o devedor 

adquiriu bens sujeitos à arrecadação, ou, se adquiriu, foram entregues à massa de credores, o 

juiz extinguirá as obrigações e devolverá ao devedor a capacidade para praticar todos os atos 

da vida civil. Apontando explicitamente para essa direção, em absoluta consonância com as 

disposições do CPC, Cândido Dinamarco reitera que “a extinção das obrigações implica 

também a reabilitação do devedor, o qual recupera por esse modo a faculdade de “praticar 

todos os atos da vida civil” (art. 782), que lhe havia sido retirada pela sentença declaratória de 

sua insolvência (art. 752).”
76

 

Como dito, dentre todas, a declaração de insolvência é a providência que garante 

com mais certeza que dentro de um determinado prazo as obrigações serão extintas e o 

devedor estará liberado de suas dívidas. Cogente reconhecer, entretanto, que se trata de meio 

igualmente gravoso e profundamente constritor à autonomia do indivíduo. 

Cogente observar que se trata de hipótese em que o sujeito que tem sua 

capacidade civil limitada já tem sua “formação” moral completa (art.4º, I), não sofre de 

qualquer deficiência em suas faculdades mentais, seja transitória ou permanente (art.4º, II e 

III), nem foi submetido a teste psicológico que o qualificasse como incapaz de administrar o 

próprio patrimônio (art.4º, IV). Trata-se, na verdade, de restrição de capacidade unicamente 

voltada à amplificação da garantia dos credores de que o devedor não praticará negócios 

contrários aos seus interesses. 

Desta feita, no caso do insolvente, tem-se pessoa absolutamente sã que, em razão 

das dívidas que contraiu, vê-se obrigada a suportar durante 5 (cinco) anos uma incapacidade 

ficta. 

A solução, todavia, apesar de também causadora de algum dano à pessoa, é 

sensivelmente melhor do que forçar o devedor a um eterno “estado de insolvência com 

                                                
75 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil, p. 471. 
76 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 953. 
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capacidade civil”, por assim dizer. Explica-se: a suspensão da execução, como analisado 

alhures, faz perdurar as dívidas indefinidamente, de modo que sempre que o devedor 

angariasse algum patrimônio, este seria imediatamente excutido em favor dos credores, assim 

como ocorre durante o processo e posterior quinquênio da insolvência. A grande diferença é 

que em um caso torna-se o devedor temporariamente incapaz para alguns atos de vida civil, e 

no outro a capacidade plena é mantida, porém acompanhado de perene sujeição patrimonial. 

Trata-se de alternativa que, apesar dos pesares, apresenta solução certa e 

definitiva. Alternativa lícita para o devedor que julgue ser a limitação de sua capacidade 

circunstância menos gravosa do que permanecer devedor para sempre. 
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5 SOBRE O NECESSÁRIO TRATAMENTO LEGISLATIVO DA MATÉRIA  

 

Como visto, muitas são as sugestões doutrinárias para superar o problema da 

suspensão sine die do processo, não sendo possível falar propriamente em qualquer espécie de 

consenso sobre a alternativa processual mais adequada. Na contramão, entretanto, quase 

unânime mostra-se o clamor doutrinário pelo urgente tratamento legislativo do tema. 

Em verdade, apesar de buscarem soluções para remediar o problema e/ou mitigar 

os efeitos da omissão legislativa para o devedor ou para o credor, insistem os estudiosos do 

assunto que a criação de norma especificamente destinada ao tratamento do prazo da 

suspensão que ocorre em razão da ausência de bens penhoráveis é indispensável. 

Apenas exemplificativamente, colacionamos trecho emblemático da obra de 

Araken de Assis, no qual o reconhecido jurista é enfático sobre a necessidade de imediato 

tratamento legislativo da matéria: 

 
Este ponto exige, a olhos vistos, imediato tratamento legislativo expresso, seja 

porque obscuro – por exemplo, a incidência do art. 475-J, §4º, depende da analogia 

–, seja porque o prazo apontado é exíguo e desconforme com o fixado no art. 40, 

§2º, da Lei 6.830/1980.77 

 

Evidenciando-se o problema, a matéria ganhou alguma atenção parlamentar, 

conforme expõe-se em seguida. 

 

5.1 Projeto de Lei 6.282/2009 

 

No ano de 2009, atendendo ao apelo já antigo daqueles que mais frequentemente 

se deparavam com a problemática em apreço, o Dep. Roberto Britto, na época também 

presidente da Comissão de Legislação Participativa, reconhecendo a omissão legislativa, os 

prejuízos sociais dela decorrentes, e a premente necessidade de conferir solução definitiva e 

certa à problemática, apresentou o Projeto de Lei 6.282, de 2009, que propõe o acréscimo do 

art. 791-A para determinar que após dois anos da decretação da suspensão da execução 

iniciará o transcurso da prescrição. Em destaque, os exatos termos da proposta de redação do 

dispositivo: 

 
Art. 791-A. Após 2 (dois) anos da decretação de suspensão do processo de execução 

por não ter o devedor bens penhoráveis, iniciará o transcurso da prescrição 

intercorrente. 

                                                
77 ASSIS, Araken de. Manual da execução, p. 546. 
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Acreditamos ser o prazo de 2 (dois) anos inicialmente proposto bastante razoável. 

Não representa tempo excessivo de submissão, nem abusivamente reduzido, considerando que 

tal prazo ainda será somado ao prazo prescricional respectivo, compondo o tempo total de 

sujeição. 

Externando a preocupação de alguns setores da sociedade com o tema, expôs-se 

na justificação do Projeto de Lei: 

 
Nosso sistema judicial visa à pacificação dos conflitos sociais, assim, não se 

coaduna com a existência de demandas perpétuas. Para que o processo de execução 

não se eternize, gerando insegurança jurídica, é preciso que reste mais clara a 

possibilidade de haver prescrição intercorrente, ou seja, aquela que ocorre depois do 
início de uma ação, que tem termo inicial na data do ato que suspendeu o processo 

por impossibilidade de satisfação da condenação, e dura pelo mesmo prazo que 

duraria a prescrição referente ao tempo inicial para propositura da ação. 

 

Ainda na fase de apreciação pela mesma Comissão de Legislação Participativa 

sobre a pertinência da sugestão de alteração legislativa formulada pelo Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul (CONDESESUL), mais do que simplesmente votar em favor da 

aprovação da proposta para apreciação do Parlamento, ponderou o Relator da sugestão, Dep. 

Glauber Braga: 

 
Cremos que a medida proposta tem relevância suficiente para merecer discussão por 

esta Casa e análise do mérito. Realmente, parece que o sistema não acata demandas 

que sejam eternas, e deva existir um fim ao processo que não chegue à satisfação do 

pedido em tempo razoável. 

 

Cremos que o Parlamento deva analisar a questão, inclusive avaliando qual lapso de 

tempo seria o mais justo para equilibrar de um lado a necessária satisfação do credor 

e de outro a justa eliminação de demandas que não podem ser infinitas. 

 

Ao que parece, não obstante o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, é clara a intenção legislativa de se acabar com a prescrição sine die no processo de 

execução.  

A propósito, no tocante à expectativa sobre a opinião dos deputados a respeito do 

assunto, já indicativo e merecedor de destaque o fato de ter sido aprovada a sugestão de 

projeto de lei por unanimidade pela dita Comissão Legislativa que avaliou a pertinência do 

projeto. 

Com a superveniência do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 

entretanto, sendo esse um dos muitos temas a ele adstritos, por meio de Despacho exarado no 

Requerimento 3.218/2011, foi o projeto de lei em apreço anexado a outros para serem 
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discutidos pela comissão encarregada da elaboração do Novo CPC, tudo nos termos do art. 

141 e parágrafo único do art. 142, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

 

5.2 Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil 

 

No anteprojeto do novo CPC a matéria foi tratada explicitamente: suspende-se a 

execução quando o devedor não possuir bens penhoráveis, nos termos do proposto art. 842, 

assim permanecendo até que se perfaça a prescrição. Vejamos os dispositivos: 

 
Art. 842. Suspende-se a execução: 

III – quando o devedor não possuir bens penhoráveis; 

 

Art. 845. Extingue-se a execução quando: 
VI – o processo permanece suspenso, nos termos do art. 842, incisos III e IV, por 

tempo suficiente para perfazer a prescrição. 

 

A solução apresentada no anteprojeto, entretanto, já é diferente da proposta inicial 

contida no Projeto de Lei 6.282/2009, há pouco mencionado.  

A inteligência do dispositivo proposto indica, sem muita margem para 

discordância, que a prescrição terá curso mesmo durante a suspensão, nada falando sobre a 

desídia ou não do credor, razão pela qual se presume irrelevante. 

Tendemos a discordar da solução proposta para o problema da suspensão por 

prazo indeterminado. Acontece que, da forma posta, o legislador parece privilegiar o devedor, 

garantindo-lhe a sujeição patrimonial pelo mínimo de tempo possível, ou seja, somente até 

que se perfaça a prescrição. 

A saída é injusta. Conforme se afirmou cansativamente, o credor também é sujeito 

de direitos, titular de crédito líquido, certo e exigível, não podendo ser simplesmente preterido 

em favor do devedor, mesmo que para tanto se alegue a dignidade da pessoa humana. 

Deve-se compreender que existe um limite para a sujeição do devedor, porém este 

também deve suportar as consequências mínimas dos seus atos, sob pena de se instalar um 

perigoso sentimento de impunidade e insegurança creditícia, como alhures satisfatoriamente 

explicado. 

Posicionamo-nos, portanto, pela fixação de um prazo mínimo durante o qual não 

correrá a prescrição, conforme propôs o Projeto de Lei 6.282/2009. Dessa forma, o processo 

não apenas durará o tempo normal para ser extinto, dando algum tempo extra para o credor 

perquirir bens passíveis de compensar o débito.  
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De qualquer forma, cumpre ressaltar que se aprovado o Anteprojeto nos termos em que agora 

se apresenta, também o novo CPC contrapor-se-á ao atual entendimento do STJ, admitindo a 

prescrição intercorrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

6 CONCLUSÃO 

 

Como é corriqueiro no âmbito das Ciências Jurídicas, não há um consenso 

doutrinário ou jurisprudencial a respeito da questão da suspensão do processo de execução 

quando insuficientes os bens penhoráveis em nome do devedor capazes de quitar a obrigação.  

As duas principais correntes, como visto, apontam para a suspensão do processo 

por prazo indeterminado ou para a extinção do processo em decorrência da prescrição 

intercorrente. 

Independentemente de qualquer posicionamento prévio sobre o tema, cogente 

perceber que ambos os lados tem seus fundamentos e são encampados por forças 

significativas no âmbito do Direito. 

Posiciona-se favoravelmente à tese da suspensão sine die do processo de execução 

o próprio Superior Tribunal de Justiça, que fundamenta seu ponto de vista na estrita 

interpretação dos dispositivos legais. Também são adeptos dessa linha de raciocínio 

renomados juristas, tais como Alexandre Freitas Câmara e Luiz Guilherme Marinoni. A rigor, 

o art. 199 do Código Civil preceitua que não correrá a prescrição durante a suspensão, e o art. 

791, III, do CPC determina a suspensão do processo sempre que não forem encontrados bens 

penhoráveis em nome do devedor. Sendo assim, perfeitamente embasada a solução sob o 

ponto de vista legal.  

A principal crítica à posição adotada pela Corte Superior e outros vários 

doutrinadores, é que, buscando claramente proteger o direito já judicialmente reconhecido do 

credor, olvidaram os defensores dessa corrente do impacto da medida sobre o devedor que 

deverá sujeitar-se à execução indefinidamente.  

Em verdade, como cansativamente analisado, não são poucos os direitos 

fundamentais do devedor pressupostamente violados na hipótese de sujeição prolongada à 

execução, razão pela qual se entende rechaçável a atual solução da suspensão por prazo 

indeterminado. 

A alternativa óbvia para a suspensão sine die, certamente, é o reconhecimento da 

prescrição intercorrente. A dúvida que subsiste e divide a doutrina resume-se a um 

questionamento muito simples: “quando?”. 

Alguns doutrinadores argumentam que o processo deve ficar suspenso apenas até 

que se perfaça a prescrição, quando esta deveria ser reconhecida de ofício. Também não 

julgamos ser esse o entendimento mais acertado. Se na hipótese da suspensão por prazo 

indeterminado o devedor teria que suportar dissabor excessivo, na solução apresentada apenas 
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seriam invertidos os papéis, de modo que agora teria o credor que se conformar com a 

extinção precoce de seu direito creditício. 

Extremamente salutar perceber que desprestigiar inadvertidamente o direito de 

crédito já reconhecido judicialmente pelo Estado terá severas implicações nas relações sociais 

de uma forma ampla, não apenas entre as partes para as quais se profere a decisão. Conforme 

se buscou demonstrar mais esmiuçadamente no tópico respectivo, a ameaça a um sistema 

econômico eminentemente baseado no crédito como o nosso é muito grande. As relações 

comerciais, bancárias e sociais, dependem umbilicalmente de uma fé quase cega em uma 

longa cadeia de crédito, de modo que perder tal confiança implicaria em uma crise econômica 

sem precedentes. 

Pautado nessas reflexões de reflexos jurídico-econômicos, afirmamos com 

segurança que a solução de simplesmente extinguir o processo quando transcorrido o prazo 

prescricional correspondente não é a melhor. 

A nosso viso, deve-se buscar um meio-termo, um ponto de equilíbrio em que nem 

será submetido o devedor à execução por prazo excessivo, nem será prematuramente tolhido o 

credor de perquirir o cumprimento da obrigação. 

Há de se ter em mente o gravame que representa manter o devedor 

permanentemente sujeito a um crédito imprescritível. Em verdade, submeter indefinidamente 

o devedor quase se assemelha a um regime de escravidão, haja vista a obrigação de o sujeito 

laborar unicamente para sobreviver e quitar suas dívidas. Perceba-se que, dependendo do 

montante a ser pago, estar-se-ia ainda diante de pena de caráter perpétuo, afrontando 

claramente os preceitos e princípios da vigente ordem constitucional. 

Sendo assim, posicionamo-nos no sentido de ser evidente a ofensa aos direitos 

civis e, porque não dizer, ofensa aos direitos humanos, qualquer espécie de pena de caráter 

perpétuo, mais ainda se tratar-se de pena oriunda de prestação pecuniária não solvida. 

Inadmissível, portanto, a suspensão sine die, cabendo ao intérprete do direito, enquanto 

inexistente previsão legal explícita, valer-se da hermenêutica conforme a Constituição para 

reconhecer a existência de prazos prescricionais razoáveis que nem desprezem o direito 

reconhecido pelo credor, nem submetam o devedor indefinidamente à responsabilização 

pecuniária. 

Objetivando justamente solução compatível com tal premissa, algumas 

ferramentas processuais são plenamente capazes de dilatar o período de sujeição à execução, 

sem torná-lo, entretanto, indefinido. 
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A primeira solução apresentada é aquela aplicável ao executivo fiscal, quando, 

constatada a inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor, suspende-se o curso da 

prescrição pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual continuaria a fluir o prazo 

prescricional. Na hipótese, teria o credor elastecido seu prazo em um ano, o que ainda se 

considera pouco. De qualquer modo, entende-se inadequada a aplicação da Lei de Execução 

Fiscal aos casos de créditos comuns em razão de sua evidente especialidade. 

O mesmo problema ocorre com a segunda solução possível. No regime 

implementado pelos Juizados Especiais, não encontrados bens passíveis de penhora, extingue-

se o processo, muito embora não sem antes permitir ao credor que aponte bens sujeitos à 

constrição. Alternativamente tem-se pensado em conferir, nesses casos, ao credor, extrato 

judicial com valor de título executivo para ser processado quando encontrado bem 

penhorável. 

Mesmo essas duas últimas soluções ainda não servem ao caso sub examine. 

Apesar de mais compatíveis com a linha de justiça buscada, a aplicação dessas duas últimas 

soluções apresentadas seria inadequada, como dito, em razão da especialidade das normas. 

Dentre as soluções que efetivamente julgamos adequadas, ou, pelo menos, 

aplicáveis, comecemos por aquela que ainda é merecedora de descrédito pela dificuldade 

prática de sua aplicação. Trata-se da suspensão convencional do processo, que susta o curso 

da execução pelo tempo acertado pelas partes (art. 793) ou pelo prazo de 6 (seis) meses, 

conforme a interpretação atribuída e o acordo ajustado entre as partes. Ocorre que, como 

indica a própria nomenclatura atribuída, a suspensão convencional depende de acordo entre as 

partes, de modo que em muitos casos isso não seria possível. 

Em seguida, cogita-se da prescrição definitiva apenas quando do perecimento do 

último subterfúgio processual para a cobrança do crédito, que seria a ação monitória. Com 

efeito, a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente apenas obstaria 

o curso daquele específico processo executório, não significando tal evento, necessariamente, 

a perda do crédito em si. Como a contagem do prazo para a interposição da ação monitória é 

de 5 (cinco) anos a contar da última decisão, qual seja, a que pronunciou a prescrição, ainda 

teria o credor, como último recurso, um prazo de cinco anos dentro do qual poderia encontrar 

algum bem suscetível de penhora. 

Finalmente, em termos de soluções processuais existentes, é possível citar ainda 

aquela que talvez seja a mais efetiva dentre todas as apresentadas: a declaração de insolvência 

civil do devedor. 
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Com a declaração de insolvência, o devedor perde a capacidade de administrar 

seus bens, mas conta com a certeza de que, a contar da decisão que encerra o processo de 

insolvência, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, não mais será devedor de qualquer 

importância. 

Apesar das soluções processuais apresentadas, todavia, é praticamente unânime o 

entendimento de que a matéria carece de tratamento legislativo urgente. 

Atendendo ao clamor daqueles que lidam com o problema frequentemente, foi 

proposto o Projeto de Lei 6.282/2009 com o intuito de fixar o prazo de 2 (dois) anos de 

suspensão da execução durante o qual não correria a prescrição. O referido projeto, de 

iniciativa louvável, com a superveniência do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 

acabou por ser absorvido às discussões deste. 

A proposta do Anteprojeto, contudo, é sensivelmente diferente do mencionado 

Projeto de Lei. Na atual redação proposta, adotou-se justamente o entendimento que alhures 

se hostilizou: o curso da prescrição durante a suspensão. Não se fixa qualquer prazo de 

suspensão, apenas se prevê que o processo ficará suspenso até que se perfaça a prescrição. A 

nosso viso, assim permanecendo a redação, não se tratará efetivamente de suspensão, e haverá 

grave e injustificado prejuízo às pretensões do credor. 

Roga-se, por todas as razões expendidas no presente estudo, pela adoção 

legislativa de um efetivo regime de suspensão, no qual não haveria o curso da prescrição, cujo 

prazo máximo fosse determinado no limite do razoável, o qual particularmente se entende na 

margem de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Menos ou mais do que isso, assim acredita-se, 

prejudicaria o equilíbrio perquirido. 
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