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A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não preju- 

dica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos 

indivisiveis.

S3 A interupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador." 

44. A interrupção da prescrição-O Código Civil estipula, no art. 202, que 
a interrupçao da prescrição, que somente poderá ocorreu uma vez, dar-se-á:

- por despacho io juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interes- 

sado a promover no prazo e na forma da lei processual."

No processo Civil, o prazo e a forma acima referidos acham-se explicitados no 
art. 219 do Código de Processo Civil de 1973: a citação válida interrompe a prescri- 
ção: a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação; incumbe a 

parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a 

ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 
judiciário; não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o praz0 ate o máximo de 90 

(noventa) dias; não se efetuando a citação nos prazos mencionados anteriormente,
haver-se-á por não interrompida a prescriç�o; não se tratando de direitos patrimo- 
niais, o juiz poderá, de oficio, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato. 

I1-por protesto, nas condições do inciso antecedente;
Il- por protesto cambial; 
IV pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso 
de credores;
V-por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;"

Neste ponto, vale lembrar o disposto nos arts. 219 e 220 do Código de Pro- 
cesso Civil de 1973: 

Art. 219. A citação válida (..) interrompe a prescrição. 
S1°A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (,..). 
$20 Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao 
despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusiva-
mente ao serviço judiciário. 
$30 Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa)
dias. 
$4 Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes
haver-se-á por não interrompida a prescrição.
S 5° O juiz pronunciará, de of+cio, a prescrição.
S 6° Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão 
comunicará ao réu o resultado do julgamento.

Art. 220. O disposto no artigo anterior aplica-se a todos os prazos extintivos previstos
na lei." 
"VI - por qualquer ato inequivoco, ainda que extrajudicial, que importe reconheci 

mento do direito pelo devedor."

45. Quem pode promover a interrupç�ão - Como acima frisamos, a inter- 

rupção da prescrição só pode ser promovida pelo próprio titular do Direito 
Vias de prescrição, por quem legalmente o represente ou por terceiro que tenha 
legitimo interesse (Código Civil, art. 203). Tendo a interrupção por finalidade
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fazer com que o prazo prescricional já vencido desapareça, passando-se a contar 
outro da data da interrupção ou do último ato do processo para a interromper, não 
haverá interrupção quando a citação for mula por vicio de forma ou por se achar 
peremptaa instáncia ou ação. 

A perempção, esclarece Humberto Theodoro Júnior, "consiste na perda do 
direito de renovar a mesma ação" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de 
Direito Processual Civil. Rio: Forense, 1996, vol. I. pp. 310 e 378); "ocorre a pe- 
rempção quando o autor dá ensejo a trës extinções do processo, sobre a mesma lide, 

por abandono de causa" (Código de Processo Civil, art. 268, parágrafo único). 

Sendo a interrupção da prescrição ato pessoal, quando feita por um credor 
não aproveita aos outros; do mesmo modo, interrompendo-se a prescrição contra 

o codevedor ou seus herdeiros, os demais coobrigados não ficam prejudicados. Se, 
entretanto, há credores solidários, a interrupção aberta por um aproveita aos de 
mais; igualmente, quando efetuada contra o devedor solidário, envolve os demais e 
seus herdeiros. Quando operada contra um dos herdeiros do devedor solidário, não 
prejudica aos outros herdeiros ou devedores, a não ser que se trate de obrigações 

e direitos indivisiveis.
Por último, quando a interrupção é produzida contra o principal devedor, 

prejudica o fiador (Código Civil, art. 204 e seus §§ 1°, 2° e 3°). 

46. Casos de decadência - Salvo disposição legal em contrário, não se apli- 

cam à decadencia as normas que impedem, suspendem ou interrompem a pres- 
crição. Os relativamente incapazes e as pessoas juridicas têm aç�o contra os seus 
assistentes ou representantes legais, que não alegarem a decadência oportunamen- 

te. Não corre o prazo decadencial contra os absolutamente incapazes (os menores 
de dezesseis anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática desses atos e os que mesmo por causa 
transitória, não puderem exprimir sua vontade). E nula a renúncia à decadência 
fixada em lei. Deve ojuiz, de oficio, conhecer da decadência, quando estabelecida

por lei. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la 
em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação (Código 

Civil, arts. 207 a 21 1). 

46-A. Prazos decadenciais - São diversos os prazos de decadência encon- 

trados não apenas no Civil como em várias leis esparsas. Como já mencionado.
os prazos decadenciais, não arrolados sistematicamente, acham-se em dispositivos

esparsos e sempre vinculados a uma norma específica de direito material.

Segue um rol não exaustivo dos casos de decadência:

No Código Civil: 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas juridicas de direito privado com a 

inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, 

de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as 

alterações por que passar o ato constitutivo.
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas 

jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publi- 

cação de sua inscrição no registro.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































