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NOTÍCIAS 

Suspensão processual e prescrição da pretensão punitiva: 
posição do Supremo Tribunal Federal e repercussão geral 

 
 

O Supremo Tribunal Federal firmou no julgamento do recurso 
extraordinário 966.177 RG/RS, no qual se discutia o alcance da 
suspensão processual preconizada no art. 1.035, § 5º, do Código 
de Processo Civil (“Reconhecida a repercussão geral, o relator no 
Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do 
procedimento de todos os processos pendentes, individuais ou 
coletivos, que versarem sobre a questão e tramitem no território 
nacional”) e os seus efeitos sobre os processos penais, cuja matéria 
tenha sido objeto de repercussão geral reconhecida pela Corte 
Suprema. Na questão de ordem em recurso extraordinário, 
questionava-se a possibilidade de suspensão, enquanto ainda não 
julgado o recurso extraordinário paradigma, do prazo prescricional 
da pretensão punitiva de crimes ou contravenções penais, objeto 
das ações penais sobrestadas. 

 
A Corte, por maioria, acompanhou o voto do relator, ministro 

Luiz Fux, em síntese, assim resolvida: a) “a suspensão de 
processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste 
em consequência automática e necessária do reconhecimento da 
repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo 
dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso 
extraordinário paradigma determina-la ou modulá-la; b) a 
possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de 
natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o 
sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, 
automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva 
relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, 
a partir de interpretação conforme a Constituição, do art. 116, I 
(‘Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não 
ocorre: I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de 
que dependa o reconhecimento da existência do crime’).” Ficou 
registrado que, em qualquer caso de sobrestamento da ação penal 
com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, o 
juízo de piso poderá, a partir de aplicação analógica do disposto no 
art. 92, caput, do Código de Processo Penal (“Se a questão sobre a 
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existência da infração depender de solução de controvérsia, que o 
juiz repute séria e infundada, sobre o estado das pessoas, o curso 
da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a 
controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem 
prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras 
provas de natureza urgente”), autorizar, no curso da suspensão, a 
produção de provas de natureza urgente. 

 
No julgamento, o ministro Edson Fachin rejeitou a questão de 

ordem, por entender ser necessária lei em sentido formal para que 
o fenômeno da suspensão seja reconhecido como causa 
interruptiva da prescrição, ao passo que o ministro Marco Aurélio 
acentuou a inconstitucionalidade do art. 1.035, § 5º, do Código de 
Processo Civil, por afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição (“a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”), como também não ser o referido dispositivo aplicável ao 
processo-crime, tendo em conta o art. 3º do Código de Processo 
Penal (“A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e 
aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais 
de direito”) por ser com ele incompatível (informativos 867 e 868 do 
STF). 

 
STF, RE 966.177 RG/RS, Pleno, relator min. Luiz Fux, 

julgamento em 7.6.2017  


