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RESUMO 

O estudo objetiva analisar os limites do julgado proferido no Recurso Especial 
n. 1.336.076-PE do Superior Tribunal de Justiça, paradigma do tema 880, e 
apresentar a prescrição em seu aspecto amplo, analisando-se quais são os 
termos inicial e interruptivo e quais são algumas das causas suspensivas da 
prescrição. Isso porque se tem decidido por extinguir processos em que há 
espera no fornecimento de fichas financeiras, sem a análise dos demais 
requisitos para se declarar a prescrição. Para isso, através de revisão 
bibliográfica se faz a construção da base teórica da prescrição, destacando os 
pontos essenciais da pretensão a executar através do método dedutivo. Depois 
se estabelece os limites do julgado no tema 880, observando-se quais os 
eventos ocorridos e qual o campo de análise. Por fim, levanta-se discussões 
sobre: o termo inicial da prescrição, indicando interpretação possível para a 
tese firmada no julgamento; o termo interruptivo, destacando aspectos 
normalmente não observados; e as causas suspensivas do processo e da 
prescrição, demonstrando que existem diversos eventos a serem observados 
como causa de suspensão de seu prazo. Como resultado disso, se observou 
que o julgamento apresenta ambiguidades quanto ao termo inicial da 
prescrição e, por isso, apresenta-se interpretação acerca da tese fixada. 
Também se identificou que o julgamento do tema 880 do Superior Tribunal de 
Justiça se limitou a analisar um único evento em que se discutia se ele era 
causa suspensiva da prescrição, mas sem observar outros aspectos possíveis 
de suspensão do prazo prescricional. Quanto ao ponto, concluiu-se que a 
prescrição não pode ser declarada pela ocorrência de um único evento, pois 
precisa do implemento de pelo menos três requisitos essenciais: situação 
jurídica ativa, inação do sujeito ativo e transcurso do tempo. Com isso em 
mente, concluiu-se que a suspensão do processo, independentemente do 
motivo, também é causa suspensiva da prescrição. Verificou-se, ainda, que os 
obstáculos criados pelo mecanismo judiciário são causas suspensivas do 
processo e da prescrição. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente estudo se propõe a analisar os limites da decisão proferida 

no Recurso Especial (REsp) n. 1.336.076-PE, paradigma do tema 880 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a apresentar um contexto mais amplo a 

ser discutido. Isso porque se tem decidido por extinguir processos em que 

existe espera no fornecimento de fichas financeiras (objeto do REsp), mesmo 

quando existem causas suspensivas da prescrição e/ou quando não houve o 

transcurso do prazo, se consideradas as diferenças nos termos inicial e 

interruptivo. Por esse motivo que esta pesquisa surgiu, objetivando avaliar a 

prescrição em sua amplitude. 

Por isso, se analisa, de forma breve, a base teórica da prescrição, 

delimitando-a de acordo com o presente trabalho. Ainda, identificam-se quais 

são os termos inicial e interruptivo da prescrição, desenvolvendo-se os 

elementos apresentados no julgado. Por fim, levanta-se par análise algumas 

das suas causas suspensivas da prescrição. 

 O objetivo aqui é destacar que o julgamento do tema 880 – STJ não é 

suficiente para a extinção de todos os casos em que há espera no 

fornecimento de fichas financeiras. A prescrição é mais complexa do que um 

evento isolado. Para tanto, inicia-se com o método dedutivo para a definição da 

base teórica da prescrição, recolhendo de sua teoria os aspectos referentes à 

pretensão a executar. Em seguida, analisa-se o julgamento antes referido a fim 

de entender seus limites para, por fim, levantarem-se hipóteses de termo 

inicial, termo interruptivo e causas suspensivas, verificando-se, através dos 

métodos indutivo e comparado, se são compatíveis com o ordenamento 

jurídico e o com o julgado sob análise. 

 Esse trabalho foi organizado de modo a fornecer elementos básicos no 

estudo da prescrição a fim de tornar possível uma análise crítica do julgamento 

sobre o tema 880 – STJ. Com tais subsídios, almeja-se construir conceitos 

jurídicos sólidos e compatíveis com a legislação para permitir a adequada 

análise desse instituto tão complexo que é a prescrição, em especial da 

prescrição da pretensão a executar. 
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2 BASE TEÓRICA DA PRESCRIÇÃO 

No intuito de se fixar conceitos importantes para a base teórica, inicia-se 

o presente estudo com uma breve exposição sobre direito subjetivo, pretensão, 

ação de direito material, ação processual e prescrição. 

De inicio, veja-se que direito subjetivo é “o poder jurídico de ter uma 

faculdade”1 e nasce com a incidência do direito objetivo (regra jurídica) no 

suporte fático por ele previsto, gerando-se um fato jurídico.2 Cada um desses 

direitos possui poderes dentro de si, como, por exemplo, o poder de alienar a 

propriedade (direito). 

 Quanto à pretensão, leciona Pontes de Miranda: “pretensão é a posição 

subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa”3. 

Desse modo, a pretensão consiste no poder de exigir conduta de outrem para a 

satisfação de um direito. Disso se depreende, ainda, que a pretensão não 

existirá sem direito, visto que prestação é o cumprimento de dever jurídico ao 

sujeito ativo. Portanto, a pretensão se trata da exigibilidade do direito subjetivo 

em face do dever jurídico do obrigado. 

  Mais além, tem-se a ação, de direito material, que significa o agir em 

direção à satisfação do direito, independentemente da vontade do destinatário 

(sujeito passivo).4 Veja-se que ação é mais ampla que pretensão; a primeira é 

agir, a segunda é premir (exigir). Ação é plus da pretensão na estrita medida de 

atividade para satisfação cumulada com exigência (pretensão). Existe 

pretensão sem ação (exigibilidade sem atividade), mas não há, em regra, ação 

sem pretensão (atividade sem exigibilidade) – exceto nos casos de direitos 

formativos: ou geradores, ou modificativos, ou extintivos5 (direito potestativo)6; 

e de direito subjetivo público (legitimado para ação popular)7.  

                                                           
1 PONTES DE MIRANDA. Tratado das Ações: tomo I – ação, classificação e eficácia. 2.ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 38. 
2 PONTES DE MIRANDA. Tratado das Ações: tomo I – ação, classificação e eficácia. 2.ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 39. 
3 PONTES DE MIRANDA. Tratado das Ações: tomo I – ação, classificação e eficácia. 2.ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 52. 
4 ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 

79. 
5 PONTES DE MIRANDA. Tratado das Ações: tomo I – ação, classificação e eficácia. 2.ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 115. 
6 Direito potestativo como sendo a situação jurídica ativa de criar, alterar ou extinguir siutações 
jurídicas que envolvam outro sujeito, ou seja, para a satisfação do direito potestativo basta a 
ação de seu titular, independentemente do da vontade do sujeito passivo. Cf. DIDIER JR, 
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 Ocorre que a ação foi criminalizada pelo ordenamento jurídico por estar 

vinculada à autotutela – salvo exceções -, sendo esse o principal motivo para 

confusões entre ação material e ação processual. Em decorrência dessa 

criminalização e supressão da ação material é que, inclusive, sua teoria é alvo 

de críticas pela doutrina.8 

 Com o advento do monopólio da distribuição da justiça, limita-se a ação 

material e surge a pretensão à tutela jurídica, que consiste no poder de se 

exigir acesso à justiça e proteção de direitos objetivo e subjetivo ao Poder 

Público (direitos).9 Significa o poder de exigir provimento jurisdicional de modo 

que o Estado exerça a ação material pelo legitimado ativo. Significa exigir 

jurisdição. 

 Exercida a pretensão à tutela jurídica, nasce também a pretensão 

processual, que consiste na pretensão à análise do mérito. Com o nascimento 

da pretensão processual o juiz está obrigado a decidir sobre o mérito. Se 

considerar ausente algum dos requisitos processuais, eliminará essa pretensão 

processual, mas sem afetar a pretensão à tutela jurídica, que poderá ser 

exercida novamente, gerando outra pretensão processual e outra ação 

processual.10 

 Na intenção de melhor esclarecer o que foi exposto, identificando-se 

cada um dos institutos, traz-se um exemplo hipotético, dentre uma das 

exceções em que se pode observar claramente a ação material. Diga-se que 

Joaquim possui a propriedade (direito subjetivo) de um imóvel, no qual exerce 

posse (poder do direito de propriedade), e, por isso, pode exigir (pretensão) de 

forma erga omnes dos indivíduos (destinatário com dever jurídico) a 

inviolabilidade de sua posse, a qual, se violada, poderá ser defendida através 

ou de desforço próprio contra o violador (ação material), ou de solicitação ao 

                                                                                                                                                                          
Fredie. O direito de ação como complexo de situações jurídicas. Revista dos Tribunais, v.210, 
n.12, p. 41, 2012. 
7 PONTES DE MIRANDA. Tratado das Ações: tomo I – ação, classificação e eficácia. 2.ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 96. 
8 Cf. AMARAL, Guilherme Rizzo. A Polêmica em Torno da "Ação de Direito Material". 

Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, n. 
4, set. 2014. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/50493>. Acesso 
em: 10 nov. 2017. 

9 PONTES DE MIRANDA. Tratado das Ações: tomo I – ação, classificação e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 233. 

10 PONTES DE MIRANDA. Tratado das Ações: tomo I – ação, classificação e eficácia. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 242. 
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Estado (exercício da pretensão à tutela jurídica) para que assim o faça através 

de instrumento jurídico determinado (ação processual). 

  Diante disso, construídos os conceitos de base, passa-se à análise das 

respectivas aplicações em relação à prescrição. Conforme o art. 189 do Código 

Civil (CC): “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”11. 

 Destacam-se, para o presente trabalho, ao menos dois aspectos 

importantes do dispositivo que influenciam no estudo da prescrição.12 Primeiro 

a omissão quanto ao conceito de pretensão e segundo a afirmação de que a 

pretensão nasce com a violação do direito.  

 A lacuna legislativa sobre a definição de pretensão gera diversas 

confusões, como a crença comum de que a prescrição extingue o direito de 

ação, por exemplo.  O dispositivo mencionado não especifica os limites da 

pretensão, tampouco indica de qual pretensão se trata, se pretensão material, 

ou se pretensão à tutela jurídica. 

 Tal confusão se acentua, ainda, quando o dispositivo prevê o 

nascimento da pretensão pela violação do direito. Isso porque a pretensão 

material não nasce com a violação de direito, pois independentes. Pretensão, 

como exigibilidade, nasce a partir da data em que se deve ter o cumprimento 

do dever jurídico do obrigado. De modo exemplificativo, Rodrigo Leonardo 

mostra o contrato de mútuo, em que no dia do vencimento nascerá a pretensão 

de exigir o pagamento, ainda que não haja a violação do negócio jurídico.13  

 Se a pretensão existisse apenas com a violação do direito sequer 

existiriam, por exemplo, as tutelas inibitórias, que tem por objetivo evitar tal 

violação.14 Observada a imprecisão do legislador, sobreveio o enunciado n. 14 

da I Jornada de Direito Civil para auxiliar na correção, restando assim 

ementado: 

                                                           
11 BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 
09/10/2017. 

12 Para maiores reflexões sobre o dispositivo: LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no 
Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). Revista da Faculdade de Direito – UFPR, 
Curitiba, n.51. p.101-120, 2010. 

13 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). 
Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51. p. 101-120, 2010. p.115. 

14 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). 
Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51. p. 101-120, 2010. p.115. 
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14 – Art. 189: 1) o início do prazo prescricional ocorre com o 
surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito 
subjetivo; 2) o art. 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce 
imediatamente após a violação do direito absoluto ou da obrigação de 
não fazer.15 
 

 Ou seja, a pretensão tratada pelo art. 189 é aquela que nasce 

imediatamente após a violação, qual seja a pretensão à reparação. Como 

exemplos, tem-se as violações a direito absoluto e a direito relativo de não 

fazer.16  

Diante disso, pode-se considerar que a pretensão referida pelo 

dispositivo legal será ou pretensão restituitória (executiva), ou pretensão 

cominatória (mandamental), ou pretensão à indenização (condenatória). 17 

Violado um direito, pede-se a retomada do bem jurídico e/ou a ordem de 

abstenção de conduta e/ou condenação a pagamento de indenização. 

 Em conclusão, tem-se que o art. 189 se aplica aos casos de pretensão à 

reparação (restituitória, cominatória e indenizatória), considerando que para 

haver violação (resistência à pretensão) é necessário que haja pretensão 

material anterior. 

 Ressalve-se, por oportuno, que ainda pode ser observado, dentro do art. 

189 do Código Civil, a pretensão à tutela jurídica, quando realizada 

interpretação sistemática aos arts. 332, §1º, e 487, II, do Código de Processo 

Civil (CPC), que permitem ao juízo declarar de ofício a prescrição. Tal conduta 

se aproxima da pretensão à tutela jurídica (exigibilidade de provimento 

jurisdicional), mas se afasta da pretensão material, posto que esta pode, 

inclusive, ser renunciada (art. 191). A despeito disso, tratar-se-á no presente 

trabalho sobre a pretensão material e a pretensão à reparação a fim de facilitar 

o entendimento. 

                                                           
15 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de (coord.). Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados 

aprovados. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. 
Disponível em <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-
iv-e-v-jornada-de-direito-civil/compilacaoenunciadosaprovados1-3-
4jornadadircivilnum.pdf/view>. Acesso em: 13/10/2017. p.18. 

16 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de (coord.). Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados 
aprovados. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. 
Disponível em <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-
iv-e-v-jornada-de-direito-civil/compilacaoenunciadosaprovados1-3-
4jornadadircivilnum.pdf/view>. Acesso em: 13/10/2017. p.135-136. 

17 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. v. 6. Campinas: Bookseller, 2000. p. 
151. 
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 Feitos alguns dos esclarecimentos necessários acerca do nascimento da 

pretensão e do objeto da prescrição (de qual pretensão se trata), passa-se a 

analisar de forma mais aprofundada no que consiste a prescrição, o que ela 

afeta e qual sua aplicação sobre a pretensão a executar, abrangendo questões 

pontuais de interrupção, suspensão e termo inicial da prescrição, à luz do tema 

880 do STJ. 

Como observado, o art. 189 do Código Civil vincula a prescrição à 

pretensão e, portanto, consiste no tempo em que se pode exigir o direito. 

Esgotado o prazo previsto em lei, a pretensão é encoberta, junto com a ação 

material; ou seja, mutila-se a eficácia do direito. 

 Prescrição, nesse sentido, é “[...] a exceção, que alguém tem, contra o 

que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua 

pretensão ou ação”18. Para que a prescrição seja configurada é necessário, 

portanto, que exista, concomitantemente: a) transcurso do tempo, b) inação e 

c) titularidade de situação jurídica ativa.19  

Assim, para se configurar a prescrição, encobrindo-se a eficácia da 

pretensão, é necessário mais do que o mero decurso do tempo, sendo 

necessário também a inércia e a titularidade da situação jurídica ativa - deve 

existir a pretensão. 

 
3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 880 – STJ 

O tema 880 do STJ tem como paradigma o REsp 1.336.026-PE, afetado 

como repetitivo. Com isso, analisa-se de início como ocorre a delimitação do 

tema para os recursos afetados como repetitivos. 

Havendo multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, o 

art. 256, §2º, I e II, do Regimento Interno do STJ (RISTJ) prevê que o tribunal 

de origem, em juízo de admissibilidade, delimitará a questão de direito e 

informará a situação fática motivadora da controvérsia. Ainda, de modo a 

reforçar os limites do julgado, o art. 104-B, I, do RISTJ prevê que o acórdão 

proferido deverá conter os fundamentos relevantes da questão jurídica 

decidida. No caso do REsp 1.336.026-PE, o acórdão ficou assim limitado: 

 

                                                           
18 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. v.6. Campinas: Bookseller, 2000. p.135. 
19 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro: ou o jogo dos sete erros. 

Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n.51, p.101-120, 2010. p.102. 
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[...] 
Fundamentos relevantes da questão jurídica discutida (arts. 984, 
§ 2º, c/c o art. 1.038 do CPC/2015 e 104-A, inc. I, do RISTJ) 
 O tema que se pretende pacificar, mediante o julgamento deste 
recurso representativo de controvérsia, restringe-se a saber de que 
modo a demora no fornecimento de documentação (no caso, fichas 
financeiras) em poder da administração pública influi no prazo 
prescricional de execução de sentença contra a Fazenda Pública. 
[...]20 
 

 Com isso, observa-se que o REsp n. 1.336.026-PE tem como questão 

jurídica a influência da demora no fornecimento de fichas financeiras perante o 

prazo prescricional. Isso se verifica também na tese firmada quando do 

julgamento do recurso: 

 

A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 
604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo 
art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, 
para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte 
executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada 
pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos 
deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o 
prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso 
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento 
(Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo 
invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas 
financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a 
terceiros.21 
 

 Assim, a tese colacionada serviu para dizer, apenas, que a demora no 

fornecimento de fichas financeiras não é causa suspensiva da prescrição. Ou 

seja, julgou-se impossível invocar demora no fornecimento das fichas para 

suspensão prescricional, pois tal fato não influi no prazo prescricional. Aqui 

estão os limites do julgado. 

 Entretanto, há de se observar que a prescrição é instituto complexo, com 

objeto ainda mais complexo (pretensão - CC 189) que, por sua vez, se vincula 

ao direito subjetivo e à ação material. O próprio suporte fático da prescrição é 

                                                           
20 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.336.026-PE. Relator: Ministro Og 

Fernandes. Revista Eletrônica da Jusrisprudência do STJ, Brasília, 28 jun. 2017. Disponível 
em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=7
3499067&num_registro=201201564977&data=20170630&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 
29 nov. 2017. p.4. 

21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.336.026-PE. Relator: Ministro Og 
Fernandes. Revista Eletrônica da Jusrisprudência do STJ, Brasília, 28 jun. 2017. Disponível 
em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=7
3499067&num_registro=201201564977&data=20170630&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 
29 nov. 2017. p.13. 
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complexo, pois envolve ao menos três requisitos cumulativos: a) transcurso do 

tempo; b) inação; e c) titularidade de situação jurídica ativa.22  De modo a 

aplicar a prescrição existem ainda outros tantos aspectos analisáveis, como 

termo inicial, suspensão e interrupção, além de diversas outras 

excepcionalidades, como a imprescritibilidade, por exemplo. Ou seja, a 

prescrição possui várias nuances e eventos para sua caracterização. 

Assim, a situação de demora no fornecimento de fichas financeiras é 

(seria) apenas uma parcela do instituto, que se liga ao requisito da inação. 

Afastada a influência de tal espera no prazo, ainda pende de análise o 

cumprimento dos demais aspectos, como titularidade ativa e transcurso do 

tempo, além dos desdobramentos de cada um deles e do próprio requisito da 

inação. Por isso, acolher o argumento de prescrição em todos os casos em que 

houve alguma espera no fornecimento de fichas financeiras, por exemplo, 

significa eliminar o todo (pretensão) em razão de uma única situação presente 

num evento mais amplo. 

 Diante disso, tendo-se consciência das bases teóricas da prescrição e 

dos limites do tema 880 do STJ, discorre-se brevemente acerca de alguns 

aspectos da prescrição que não foram observados no acórdão paradigma e 

apresenta-se interpretação para a questão do termo inicial da prescrição da 

prescrição. Além disso, demonstra-se situações que podem afastar eventual 

prescrição mesmo nos casos em que exista demora no fornecimento de fichas 

financeiras.  

 

4 TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO 

 O prazo prescricional se inicia com o surgimento da exigibilidade da 

obrigação. Enquanto não existir exigibilidade (pretensão), também não haverá 

prescrição e transcurso de prazo. O prazo prescricional somente pode correr 

com o nascimento de seu objeto, a pretensão. Por isso, o termo inicial da 

prescrição é a data a partir da qual se pode exigir a prestação. 

                                                           
22 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A Prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o Jogo dos Sete 

Erros). Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51, p. 101-120, 2010. p.102. 
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 No caso da pretensão a executar, esta somente existirá com a existência 

de título executivo (CPC 78623). Tal título, por sua vez, necessita de certeza, 

liquidez e exigibilidade para ser formado.24 A certeza é gerada com o trânsito 

em julgado, a liquidez quando a sentença já é suficiente para aferição 

econômica, ou quando encerrada a fase de liquidação, e a exigibilidade nasce 

com a intimação do credor sobe a certeza e a liquidez do título. Ou seja, a 

exigibilidade nasce com a intimação do trânsito em julgado de sentença líquida 

ou com a intimação sobre o resultado da liquidação, conforme o caso. 

 O credor não consegue executar o julgado sem antes ter ciência do 

trânsito em julgado, pois tal certidão é requisito de certeza do título executivo. 

Se o título não é certo, lhe falta requisito de existência. Como exemplo, cite-se 

o caso hipotético do processo que após a sentença e transcurso do prazo 

recursal é entregue em carga ao réu, ou remetido a outro órgão, ou ainda fica 

parado em cartório em razão de alguma suspensão, como o recesso forense. 

Nesses períodos o credor não pode executar o julgado pois não conhece a 

certeza do título. Há ainda inúmeros casos em que, até mesmo, no mecanismo 

judiciário a certificação do trânsito em julgado (requisito de certeza do título) 

apenas acontece meses após o transcurso do prazo recursal. Assim, o início 

do prazo prescricional da pretensão executiva não pode ser anterior à data da 

ciência do trânsito em julgado, sob pena de se executar título incerto. 

 Outro ponto que justifica tal entendimento é a leitura sistemática do art. 

1º do Decreto n. 20.910/32 c/c art. 269 do CPC: 

 
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.25 
 
Art. 269.  Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 
e dos termos do processo.26 
 

                                                           
23 Art. 786.  A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, 

líquida e exigível consubstanciada em título executivo. 
24 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

p.210. 
25 BRASIL. Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Regula a prescrição quinquenal. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm>. Acesso em: 
29 nov. 2017. 

26 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm >. Acesso em: 29 nov. 
2017. 
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 A despeito dos erros conceituais grosseiros do Decreto n. 20.910/32, 

como a “prescrição de direito” (sic), a interpretação de ambas as disposições 

em conjunto permitem verificar que a intimação sobre o trânsito em julgado 

constitui o termo inicial da prescrição. Isso porque a intimação, como ato 

processual, será o evento que dá início ao prazo prescricional previsto no art. 

1º do Decreto mencionado. Como forma de dar a aplicabilidade adequada ao 

ordenamento jurídico, leia-se “pretensão” onde se escreve “direito”, sendo a 

pretensão originada, no caso da pretensão executiva, a partir da intimação do 

trânsito em julgado, como já observado. 

 Quanto à fase de liquidação e o prazo prescricional, desde já se observa 

que o julgamento do tema 880 do STJ considera as fichas financeiras 

dispensáveis em razão da faculdade disposta no art. 475-B, §§1º e 2º, do CPC. 

Diz o texto legal, basicamente, que se não apresentados os documentos 

necessários pelo devedor para elaboração dos cálculos, reputar-se-ão corretos 

os cálculos do credor. Muito embora se considere as fichas financeiras 

dispensáveis, não se deixa de reconhecer como ilíquida a sentença, 

dependendo de tais fichas para aferição correta dos valores. Ocorre que o 

acórdão paradigma determina que se deve considerar como líquida a sentença 

se o devedor não apresentar os documentos, julgando adequados os cálculos 

do credor (que serão meramente especulativos). Ou seja, apenas se diminui a 

fase de liquidação. Intima-se o devedor para apresentar documentos e, se não 

cumprida a ordem em trinta dias (art. 524 §§4º e 5º do CPC), considerar-se-ão 

corretos os cálculos do credor e líquida a sentença, por consequência. Logo, 

somente será líquida a sentença ao final do prazo de requisição de 

documentos (trinta dias). Destaca-se o trecho do acórdão nesse sentido:  
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A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 
604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo 
art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, 
para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte 
executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada 
pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos 
deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o 
prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso 
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento 
(Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo 
invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas 
financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a 
terceiros. (sem grifo no original)27 
 

 Assim, quando a sentença é ilíquida, dependendo de documentos em 

posse de terceiros para aferição econômica, o termo inicial da prescrição se 

inicia com a intimação acerca do término do prazo de requisição de 

documentos, ou seja, inicia-se o prazo quando a parte credora é cientificada da 

formação da liquidez – pressupondo-se já existente o requisito da certeza -, 

que, nesses casos, coincide com a formação da exigibilidade. De outro lado, 

quando a sentença é líquida, inicia-se o prazo prescricional com a intimação do 

trânsito em julgado – especificamente contra a Fazenda Pública.28 

 

5 TERMO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO 

Quanto à interrupção da prescrição, as hipóteses estão previstas no art. 

202 do CC e abrangem os casos de exercício da pretensão (art. 202, I, II, III e 

IV, do CC), de constituição judicial de mora (art. 202, V, do CC) e de 

reconhecimento da obrigação pelo obrigado (art. 202, VI, do CC). Observa-se 

desse rol de hipóteses que a interrupção da prescrição, aparentemente, se 

aproxima mais da ciência formal do obrigado quanto à existência da pretensão 

do que do exercício desta, propriamente. 

Ainda assim, o exercício da pretensão é importante fator para a 

interrupção da prescrição. A medida mais comum, inclusive, é a interrupção 

pelo despacho que ordena a citação do obrigado (CC 202 I). Isso decorre da 
                                                           

27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.336.026-PE. Relator: Ministro Og 
Fernandes. Revista Eletrônica da Jusrisprudência do STJ, Brasília, 28 jun. 2017. Disponível 
em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=7
3499067&num_registro=201201564977&data=20170630&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 
29 nov. 2017. p.13. 

28 Contra particulares o termo inicial se dá com o esgotamento do prazo para pagamento 
voluntário. Cf. ASSIS, Araken de. Fluência e Interrupção do Prazo de Prescrição da Pretensão 
a Executar. Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da Unipar, v.11, n.2, p.603-620, jul./dez. 
2008. p.10. 
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necessidade do credor de exercer sua pretensão, sendo a prescrição 

justamente uma exceção contra a inércia. 

Especificamente sobre o cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, contudo, é importante fazer algumas ressalvas. Tal procedimento não 

possui citação, mas tão somente a intimação do obrigado para impugnação, se 

assim desejar. Visto isso, a interrupção da prescrição acontece com a 

propositura do cumprimento de sentença. 

A interrupção do prazo prescricional ocorre com o despacho que ordena 

a citação (CC 202 I) e, quando efetivada, o termo interruptivo retroage à data 

da propositura da ação (CPC 240 §1º). Entretanto, o cumprimento de sentença 

não exige citação e por isso não é necessário ato posterior para retroação do 

termo interruptivo. A pretensão a executar é interrompida com a propositura do 

cumprimento de sentença, portanto.29 

 

6 CAUSAS SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO 
No que se refere aos prazos suspensivos da prescrição, inicialmente 

deve-se destacar que se referem ao requisito do decurso do tempo. Isso 

porque ocorrem pelo impedimento ou pelo desaparecimento de algum dos 

elementos do suporte fático. Conforme Pontes de Miranda:  

 
O último elemento do suporte fático a compor-se é o tempus. 
Enquanto ele não se compõe, algum dos elementos do suporte fático 
pode desaparecer, ou algum fato ocorrer, que elimine algum desses 
elementos, ou opere como diminutivo do suporte fático, tornando-o 
insuficiente.30 

 
Não se fala do agir do titular da situação jurídica, mas sim da situação 

jurídica em si. Nessa hipótese a situação jurídica se concretiza, mas se 

posteriormente, ou desde o momento do suporte fático, ela perde algum dos 

seus elementos, impede-se, ou suspende-se, o prazo prescricional. 

 Veja-se o seguinte exemplo: na constância da sociedade conjugal, um 

dos cônjuges (A) celebra mútuo com o outro (B). A despeito de não correr a 

prescrição durante o casamento (CC 197 I), poderá A exigir o pagamento de B 

na data do vencimento, ou seja, poderá exercer sua pretensão. Contudo, o 

                                                           
29 ASSIS, Araken de. Fluência e Interrupção do Prazo de Prescrição da Pretensão a Executar. 

Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da Unipar, v.11, n.2, p.603-620, jul./dez. 2008. p.12. 
30 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. v.6. Campinas: Bookseller, 2000. p.135. 

p.219. 
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prazo prescricional somente se iniciará após a dissolução da sociedade 

conjugal – se ocorrer. Com o término do vínculo conjugal, retoma-se o 

elemento necessário para o preenchimento do suporte fático da exceção 

peremptória de prescrição. No exemplo exposto, e nos demais semelhantes, 

trata-se de perda de elemento do suporte fático por vedação legal de decurso 

do prazo prescricional. 

 Diante disso cabe ressaltar que as causas suspensivas dos art. 197 a 

199 do CC tratam do requisito de decurso do tempo da pretensão material, 

necessário à prescrição. Isso obsevado, analisa-se também a suspensão do 

processo, que terá efeitos na pretensão material e na prescrição. 

 As causas de suspensão do processo, previstas no art. 313 do Código 

de Processo Civil – CPC, possuem especial singularidade, pois apesar de 

afetarem diretamente o decurso do tempo da prescrição – intercorrente - sobre 

a pretensão processual, afetam também, de forma reflexa, o requisito da 

inércia para a configuração da prescrição sobre a pretensão material, como a 

pretensão a executar. Ou seja, a suspensão do processo afeta o requisito do 

tempus da pretensão processual e o requisito da inação da pretensão material. 

O requisito da inação é afetado pois nos casos de suspensão do 

processo o titular da situação jurídica ativa não pode exercer sua pretensão; 

não há inércia do sujeito ativo quando o mesmo é impedido de agir. Assim, 

quando existir suspensão do processo, haverá também a suspensão do prazo 

de prescrição da pretensão material e da prescrição intercorrente, conforme o 

caso. A pretensão a executar, exercida pelo cumprimento de sentença, não 

sofre o decurso do tempo. 

 Nesse sentido, e indo além, há diversas disposições normativas que 

impedem o prejuízo do requerente em razão de falhas no mecanismo judiciário, 

como os arts. 4º; 240, §3º; 313, VI; do CPC. O sujeito ativo deve responder por 

sua inércia, mas não pode ser responsabilizado por falhas da burocracia 

judiciária, ou por questões alheias à sua vontade e à sua capacidade de agir. 

Os princípios do devido processo legal (CF 5º LIV) e da duração razoável do 

processo (CF 5º LXXVIII) são garantias individuais do indivíduo e devem ter 

aplicação integral pelo Poder Público. 



15 
 

 Diante disso, destacam-se alguns aspectos vinculados ao requisito da 

inércia para a prescrição que não foram observados pelo Superior Tribunal de 

Justiça quando do julgamento do tema 880. 

 
6.1 OBSTÁCULOS DO MECANISMO JUDICIÁRIO 

Como observado, obstáculos do mecanismo judiciário não podem ser 

situações de prejuízo ao credor, na medida em que lhe é tolhida a capacidade 

de agir no processo. Por conseguinte, quando a capacidade de agir 

processualmente é impedida o requisito da inação para a prescrição não é 

preenchido. Só é inerte quem pode agir, mas não age. Uma evidência da mens 

legis nesse sentido é o art. 240, §3º,31 do CPC, que prevê a impossibilidade de 

prejuízo do requerente pela demora do serviço judiciário, o que é pacificado 

pela súmula 106 do STJ32. 

Especificamente quanto à pretensão a executar, cada falha na 

burocracia são obstáculos criados pelo próprio mecanismo judiciário que 

impedem o credor de, naquele momento, exercer sua pretensão (processual). 

Nesse sentido, falhas no mecanismo judiciário consistem em obstáculo criado 

em detrimento da parte e, por isso, suspendem o processo judicial, que 

somente será retomado com a desobstrução processual. Tal entendimento está 

previsto no art. 22133 do CPC, devendo-se observar, ainda, que o rol do art. 

313 do CPC não é taxativo.34 

A jurisprudência do STJ tem seguido o mesmo raciocínio. Quando a 

paralisação do feito ocorre por falhas no mecanismo judiciário, a prescrição não 

pode ser reconhecida. De modo ilustrativo, cita-se o seguinte precedente: 

 

                                                           
31 Art. 240.  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

[...] 
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 
32 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 106. Proposta a ação no prazo fixado para o 

seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Revista de Súmulas do 
Superior Tribunal de Justiça, ano 4, v.7, 373-419, mai./2010. Brasília: STJ, 2005. 

33 Art. 221.  Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou 
ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual 
ao que faltava para sua complementação. 

34 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 
Processo Civil comentado. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.p.398. 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS 
EXEQUENTES RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. 
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEMORA DECORRENTE DE 
FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. 
1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da 
pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a 
parte exequente, desde a intimação do trânsito em julgado da 
sentença, sempre diligenciou no sentido de promover a Execução. A 
revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, 
obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso 
temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando 
verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser 
imputada ao exequente. 
3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento 
desta Corte Superior de que "não se reconhece a prescrição 
intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, 
principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do 
exequente" (AgRg no REsp 772.615/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 
Terceira Turma, DJe 30.11.2009). 
4. Agravo Regimental não provido. 
(AgInt no AREsp 841.318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)35 

 

 Se as falhas no mecanismo judiciário impedem a prescrição 

intercorrente, por certo que também deve ser interrompida a prescrição a 

executar, pelo mesmo fundamento. Para a configuração da prescrição não 

importa se intercorrente ou a executar, posto que possuem os mesmos 

requisitos (situação ativa, decurso do tempo e inação). Afinal, a existência da 

prescrição vai além do seu aspecto objetivo (transcurso do tempo), tendo ainda 

que se observar o aspecto subjetivo (ação humana) do instituto (verificação da 

ação do titular de situação jurídica ativa).  

 A paralisação do processo por falhas no mecanismo judiciário pode 

ocorrer de inúmeras formas, como, por exemplo, através da demora em 

expedir certidões, proceder juntadas, dar vista dos autos, etc. No presente 

estudo a denominação “falha por demora” se dá aos procedimentos que violam 

o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII36, da 

                                                           
35 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial n. 

841.318-SP. Relator: Herman Benjamin. Revista Eletrônica da Jusrisprudência do STJ, 
Brasília, 28 jun. 2017. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=5
9534944&num_registro=201600030932&data=20160527&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 
08 dez. 2017. 

36Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
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Constituição Federal (CF) e nos arts. 4º37 e 139, II38, do CPC, sendo o principal 

critério para tal definição a estipulação de prazos para os procedimentos pelo 

Código de Processo Civil e pela Consolidação Normativa Judicial de cada ente 

federado. 

Para maior objetividade acerca da duração razoável do processo, o 

Código de Processo Civil, no art. 22639 - além de outros dispositivos -, prevê 

que o juiz tem o prazo de 5 dias para proferir despachos, 10 dias para proferir 

decisões interlocutórias e 30 dias para proferir sentenças. Do mesmo modo, o 

art. 22840 do CPC prevê os prazos de remessa à conclusão e de execução de 

atos pelos serventuários da justiça. Assim, o período que ultrapassa esses 

prazos, de forma injustificada, se configura como demora na prestação 

jurisdicional; falha no mecanismo judiciário. 

Entretanto, esses dispositivos legais são escassos para a quantidade de 

situações existentes no processo judicial. Por isso, complementa-se a leitura, 

de forma subsidiária, com legislação administrativa de cada ente federado, 

regulamentos e regimentos internos. Como exemplo, cita-se o art. 54141 da 

Consolidação Normativa Judicial da Corregedoria-Geral de Justiça do Rio 

Grande do Sul, que prevê o prazo máximo de 30 dias para que os autos 

permaneçam em cartório. Aplica-se tal dispositivo quando não for uma das 

situações previstas no Código de Processo Civil, especialmente nos art. 226 ou 

228 como, por exemplo, o aguardo de resposta de ofício (quando não 

estipulado prazo de resposta pelo juízo). 

                                                                                                                                                                          
[...] 
 LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
37 Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída 

a atividade satisfativa. 
38 Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
[...] 
II - velar pela duração razoável do processo; 
39 Art. 226.  O juiz proferirá: 
I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias; 
II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias; 
III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias. 
40 Art. 228.  Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 (um) dia e 

executar os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que: 
I - houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei; 
II - tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. 
41 Art. 541 – Nenhum processo ficará paralisado em Cartório por mais de 30 dias, salvo os casos 

de suspensão ou de maior tempo concedido ou determinado pelo Juiz. Vencido esse prazo, o 
Escrivão assim certificará, fazendo-o concluso. 
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Assim, entendemos que a paralisação do feito em razão de excessos de 

prazo pelo Poder Judiciário constitui obstáculo criado em detrimento da parte 

capaz de suspender, a cada falha, o processo, nos termos dos arts. 221 e 240, 

§3º, do CPC. Diante disso, e considerando que a suspensão do processo 

afasta o preenchimento do requisito da inércia para a prescrição, o prazo desta 

também é suspenso.  

 

6.2 FALECIMENTO DA PARTE 
 Outra hipótese de suspensão do processo e, consequentemente, do 

prazo prescricional, é o caso do falecimento ou perda da capacidade 

processual de qualquer das partes, conforme art. 313, I e §1º, do CPC. Nessa 

hipótese o processo é suspenso em razão da necessária habilitação dos 

herdeiros no processo principal, conforme arts. 68742 e 68943 do CPC. 

 Apesar do falecimento da parte também ser causa de força maior, 

aparece de forma destacada no dispositivo talvez em razão das providências 

específicas necessárias.44 A habilitação é procedimento específico dentro do 

processo principal, que será julgado de forma imediata (CPC 691) para a partir 

do trânsito em julgado se retomar o processo principal. 

O despacho declaratório de suspensão possui efeito ex tunc45 e não tem 

limite temporal.46 Os autos ficam suspensos até que se regularize a capacidade 

processual da parte, de seu representante legal ou de seu procurador, 

conforme o caso.  

 

6.3 FORÇA MAIOR 

Sobre a força maior o art. 313, VI, do CPC prevê a suspensão do 

processo. Por consequência, também haverá a suspensão da prescrição. 

                                                           
42 Art. 687.  A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados 

houverem de suceder-lhe no processo. 
43 Art. 689.  Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que 

estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. 
44 NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil 

Comentado. 16.ed. São Paulo: Revista dos Tribuanais, 2016. p.953. 
45 REsp 436.294/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 

02/06/2003, p. 324 
46 A interpretação do Superior Tribunal de Justiça tem sido no mesmo sentido: sobre os efeitos ex 

tunc da declaração suspensiva (REsp 1657663/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA 
COSTA,PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) e sobre a ausência de 
limite temporal (AgRg no AREsp 286.713/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 01/04/2013). 



19 
 

Quanto à conceituação o legislador foi omisso e, por isso, recorre-se à 

doutrina, que assim explica: 

 
[..] os casos de força maior que se encaixam neste inciso são 
aqueles de força maior transindividual, isto é, a que influi na 
vida de todas as partes, ou mesmo das partes e dos juízes, de 
forma generalizada e não apenas a uma pessoa específica.47 

 
 Esse conceito vai além da força maior como causa excludente de 

responsabilidade civil. Entende-se a força maior no processo como evento que 

afeta todo o procedimento. Caracteriza-se, ainda, pela inevitabilidade e 

irresistibilidade do evento, gerando a suspensão do processo de acordo com 

sua duração.48 

 Desse modo, todo evento que afete todas as partes, ou partes e juízes, 

deve ser considerado como força maior, ocasionando a suspensão do 

processo. Como exemplo, tem-se o caso Dal Agnol no Rio Grande do Sul. 

Após a suspensão do advogado Maurício Dal Agnol, e considerando a 

expressiva quantidade de processos em que ele atuava, a Corregedoria-Geral 

de Justiça publicou, em 27 de fevereiro de 2014, o Ofício Circular n. 22/14 – 

CGJ, recomendando a intimação das partes para constituição de novos 

advogados. 

 Tal evento é caracterizado como força maior pois afetou não só elevado 

número de indivíduos, mas também todos os procedimentos em que ele estava 

envolvido. Afetou também os juízes, que foram recomendados a adotar 

procedimento específico, alheio ao caminho tradicional do processo. Diante 

disso, tem-se que nesses casos o processo estaria paralisado desde 

27/02/2014 (data de afetação geral) até a data da efetiva regularização 

processual de cada parte, com a juntada de procuração nos autos.  

 
6.4 PERÍODO DE ESTUDO 
 Por fim, mas sem esgotar todas as hipóteses de suspensão do 

processo, tem-se a suspensão em decorrência do Decreto n. 20.910/32. 

                                                           
47 NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil 

Comentado. 16.ed. São Paulo: Revista dos Tribuanais, 2016. p.954. 
48 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil comentado. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.399. 
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Conforme art. 4º49 da norma referida, o processo fica suspenso enquanto os 

autos estiverem em repartições ou com funcionários para realização de estudo. 

Dentro desse dispositivo, portanto, se insere o período de elaboração de 

cálculos pela Contadoria, por exemplo.  

A partir da data de recebimento dos autos na repartição até a devolução 

dos autos em cartório não deve correr o prazo prescricional. Mesmo em 

algumas hipóteses em que se consideram, posteriormente, desnecessários os 

cálculos, ainda assim deve-se computar a suspensão processo. Isso porque a 

decisão que ordena a remessa dos autos à repartição permanece válida e 

irradiando efeitos (remessa à Contadoria). 

 

7 CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, conclui-se que o tema 880 do STJ analisou, e 

decidiu, sobre a influência da demora no fornecimento de fichas financeiras. 

Como fixação da tese, decidiu-se que as fichas financeiras não interferem no 

prazo prescricional, o qual continuará a correr, independentemente desse 

evento. 

 Contudo, pela análise realizada, a prescrição envolve ao menos três 

requisitos para ser configurada, quais sejam a situação jurídica ativa, a inércia 

do sujeito ativo e o transcurso do tempo. Em decorrência disso existem outras 

formas de suspensão do prazo que devem ser analisadas para se afirmar se o 

crédito está, ou não, prescrito. 

 Também se observou no julgamento do tema 880 do STJ uma 

imprecisão quanto ao termo inicial da prescrição. Diz-se que inicia-se o prazo 

prescricional com o trânsito em julgado do processo de conhecimento. 

Contudo, não foi observada a necessária cientificação do credor quanto à 

certeza do título para a execução do mesmo. Tampouco se observou os casos 

de demora na certificação do trânsito em julgado, causando óbice à atividade 

executiva. 

                                                           
49 Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no 

pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados 
de estudar e apurá-la. 

        Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do 
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, 
com designação do dia, mês e ano. 
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 Ainda nesse ponto também se verifica a diferenciação entre sentenças 

líquida e ilíquida. Quando a sentença é ilíquida, dependendo de documentação 

em posse do devedor, ou de terceiro, deve-se ter como termo inicial da 

prescrição a data final do prazo concedido à pessoa para apresentação de 

documentos, ou seja, a partir do momento em que se considera a dívida 

líquida. 

 Por outro lado, considerando a limitação do julgado e a tendência do 

Poder Judiciário no sentido de extinguir os processos em que há espera por 

fichas financeiras, levantaram-se outras hipóteses de suspensão do prazo 

prescricional que devem ser analisadas quando do julgamento. Isso porque a 

suspensão do processo está vinculada ao requisito da inércia do credor, 

impedindo-a. Quando os autos estão suspensos o credor não pode agir e, 

portanto, não pode ser considerado inerte. 

  O tema 880 do STJ decidiu sobre importante controvérsia acerca de um 

dos eventos possíveis na seara da prescrição: a demora no fornecimento de 

fichas financeiras é causa suspensiva da prescrição. Decidiu-se que não. 

Porém, ainda existem diversos outros eventos que geram a suspensão da 

prescrição que precisam ser observados para sua aplicação ou afastamento, 

levando-se em conta, ainda, os termos inicial e interruptivo. 
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