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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NAS 
EXECUÇÕES FISCAIS

INTRODUÇÃO

Trata-se do estudo sobre a consequência da inercia do credor, após iniciada a ação executiva fiscal, ou seja, a

ocorrência da prescrição intercorrente, a qual ocorrerá no decorrer do processo quando o autor não praticar atos que visem

a satisfação do seu crédito por determinado período de tempo.

“em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,

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

se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente“,

súmula 314 do STJ.

CONCLUSÃO

A prescrição intercorrente nada mais é do que

aquela que ocorre durante o processo, conforme os

requisitos previstos em lei.

Constatada a ocorrência da prescrição

intercorrente, o juiz após ouvir o exequente, irá extinguir

o processo conforme art. 40, § 4º DA LEF e art. 924, V

do NCPC.

Este instituto possui como princípios basilares a

segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana, no

sentido da busca pela coibição das demandas judiciais

que se perpetuam no tempo.

O Código de Processo Civil de 2015, tratou

expressamente sobre a ocorrência da prescrição

intercorrente. Pois o NCPC trouxe expressamente em seu

art. 924, inciso V a possibilidade do juiz extinguir o

processo pela ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é uma das possibilidades

de extinção do processo, a qual poderá ser reconhecida

de ofício pelo juiz.

Além do CPC, as execuções fiscais também são

regidas pela lei 6.830/1980 – Lei de Execuções Fiscais -

LEF, e no que concerne aos créditos de dívidas tributárias

também devemos observar a lei 5.172/1976 – Código

Tributário Nacional – CTN.

Em se tratando de execuções fiscais, o art. 40 § §

2º e 4º da LEF menciona que, o Juiz poderá suspender a

execução ante a falta de bens penhoráveis ou pela não

localização do devedor. Neste sentido, a execução será

suspensa por no máximo um ano conforme o §2º, e após

esse período o processo será arquivado

administrativamente, e caso o processo continue nesta

situação pelo período do prazo prescricional, o juiz poderá

reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente de

ofício e decretá-la de imediato, conforme § 4º.

O CTN em seu art. 174 caput nos traz o prazo de

cinco anos a pretensão para a cobrança de créditos

tributários. De todo modo, o prazo da prescrição

intercorrente nas execuções fiscais já foi objeto de súmula

pelo STJ, que pacificou o assunto, sendo que
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