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PROCEDIMENTO 

 

- Citação no adv. 

- Vedação à reconvenção (Resp1.528.049, j. 18.08.2015) 

- Intervenção de terceiro: assistência 
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REVELIA: CONTROVÉRSIA 

 

• Aplicação: Câmara, JCBM 

• Não aplicação: HTJR, Tesheiner, Greco Filho, STJ 

• LGM: apenas para qt material 
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PROCEDIMENTO 

 

- honorários: 827, § 2º 

- Apelação: ef. Dev. (1.012, 1º, III) 

- Coisa julgada 
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Suspensão do Processo Executivo 

 

- 921 

- Prescrição intercorrente: Súmula do STJ nº 314: “Em execução fiscal, 
não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 
ano,findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal inter-
corrente”. 
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“Suspenso o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, 
não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive atinente à 
prescrição intercorrente. Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 
1.166.950/SP, 3ª Turma, jul. 08.05.2012,). 

 

“A falta de bem penhorável, não importa na extinção do processo de 
execução ou na baixa no Distribuidor, mas apenas enseja seu 
arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor, 
nos termos do Art. 791, III, do CPC” (STJ, REsp 1.231.544/RJ, jul. 
27.03.2012). 
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Suspensão da execução decorrente de demandas paralelas 

 

“Fixa-se o entendimento mais recente da 4ª Turma em atribuir à ação 
revisional o efeito de embargos à execução, de sorte que, após 
garantido o juízo pela penhora, deve ser suspensa a cobrança até o 
julgamento do mérito da primeira” (STJ, REsp 486.069/SP) 
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Suspensão negocial 

 

• art. 922 

• não há prazo 

• descumprimento não gera novação 

 

 

 


