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PREFÁCIO

Este trabalho visa, exclusivamente, verificar, a 
partir de uma idéia que nos foi apresentada, em amigável 
conversa, pelo ilustre advogado baiano, Dr. Antônio Ávila, a 
respeito da possibilidade de correr o prazo da prescrição no 
curso da lide, e apesar de esta não estar paralisada.

Ao final se verá que nossa conclusão pessoal é 
afirmativa; parece-nos de melhor exegese essa conclusão, quer 
pela própria natureza do Instituto da Prescrição, que fomos 
conferir desde seu surgimento em Roma, quer pela natureza 
interruptiva (e não suspensiva) da c itação inicial, assim definida 
no artigo 172, inciso primeiro, do Código Civil, e tam bém  porque 
as causas de interrupção (e de suspensão) são arroladas pelo 
dito Código de maneira taxativa, que não comporta 
interpretação extensiva. Assim, da natureza da própria 
prescrição, enquanto Instituto de direito civil, da natureza das 
causas interruptivas, e da sistemática do Código, flui, 
naturalmente, essa conclusão.

Mais do que isto, o próprio teor do artigo 173, 
segunda parte, será discutido, e a partir de sua interpretação 
literal, e gramatical, se confirmará o argumento.

Devemos esclarecer ainda que, por motivos 
alheios à nossa vontade, inclusive abandono do tema em que 
vínhamos trabalhando desde o início do Curso de Mestrado, 
este trabalho foi iniciado a partir do momento em que a idéia foi 
adotada, somente em julho de 1987, e com o havia um prazo 
para sua entrega, houve que terminá-lo em sete meses, sem 
prejuízo de nossas outras atividades, as docentes, as de 
Procurador do Estado do Paraná e as de nosso escritório de 
advocacia. Relatamos tais fatos não para antecipadam ente 
desculpar as falhas do trabalho, mas para enfatizar que 
reconhecemos possível, e necessário, um aprofundamento do 
tema, que está longe de ter sido aqui exaurido.

De toda forma, fica registrado nosso 
agradecimento ao amigo que nos inspirou e outro ao nosso 
orientador, Prof. Dr. Gaspar Luiz Lacerda Pinto, que 
pacientemente suportou nossa impertinência, mondou nossos 
arroubos e acrisolou nossa técnica incipiente.
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ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS.

Devemos esclarecer ainda que, por motivos 
alheios à nossa vontade, inclusive a longa doença que 
precedeu o falecim ento do saudoso professor Gaspar Luís de 
Lacerda Pinto, este trabalho ficou desatualizado, pois embora 
pronto e aprovado por aquele nosso Professor Orientador, não 
houve ocasião para fazermos a sustentação enquanto ainda 
vivia.

Consumada a impossibilidade de apresentação 
do trabalho com  a presença daquele mestre, dispôs-se, o 
Professor Luiz Fernando Coelho, a suportar o sacrifício da 
substituição, orientando-nos numa revisão que resultou no 
presente texto. Não foi feito, entretanto, nenhum novo trabalho, 
a nível de pesquisa jurisprudencial. Assim sendo, o tema 
comporta esta atualização, bem como, grande 
aprofundamento, que reconhecemos possível e necessário.

Curitiba, 30 de abril de 1995.

O Autor.
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INTRODUÇÃO

Como exposto, o tema escolhido é muito (mas 
não excessivamente) restrito.

Assim, de toda a bibliografia consultada, e 
procuramos em todos os tratadistas e repertórios principais do 
direito brasileiro, somente encontramos dois trabalhos, editados 
sob títulos que se aproximam do nosso.

O primeiro, assinado por Amilcar de Castro, 
publicado pela Revista Forense em 1949, e que se preocupou 
mais com atribuir sentido novo, que não está na letra da lei, ao 
artigo 173 do Código, do que em fazer sua exegese, e a que 
voltaremos depois.

O segundo, subscrito por Luiz Carlos Vivas Vieira, é 
resumo de processo em que atuou seu subscritor, como 
advogado dos Autores, e em que se discutiu aspectos da 
solidariedade ativa e seus efeitos quanto à suspensão do prazo 
de prescrição, sem ferir o nosso tema. (Da Prescrição 
Intercorrente - LIBER JURIS - RJ - 1988 - 131 páginas).

O mais que encontramos foram trechos de obras 
mais abrangentes, que dedicam  razoável atenção ao problema 
levantado, mas sem a especificidade que aqui merece.

Os demais autores, referem-se ao tema 
brevemente, sem lhe dar tratativa sistemática.

Mas, a maior surpresa que tivemos, foi verificar 
que praticamente nenhum dos autores partiu da letra do 
dispositivo em exame: a atitude geral é introduzir o assunto, 
afirmando, gratuitamente, que “o que o Código quis dizer” foi 
outra coisa, e daí seguem por suas interpretações particulares. O 
que não é científico, nem seguro.

Como diz Câmara Leal, na Introdução de sua 
obra a respeito da distinção entre decadência e prescrição, 
esse vácuo da teoria geral está, de há muito, reclamando seu
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preenchimento, e foi esse o motivo primordial desta 
explanação. Ainda com aquele Autor, diremos mais, que não 
tememos pelo fato de nossa posição final ser diferente da dos 
grandes estudiosos que se pronunciaram sobre o tema, pois “ é 
pela originalidade que o espírito criador se reve la .11

Parafraseando aquele Autor, que em muito nos 
ajudou, diremos que, para fazer trabalho científico verdadeiro, 
não basta reeditar o que já se pensou e disse sobre o assunto, 
aceitando, passivamente, e repetindo o que já ensinaram os 
pensadores do direito.

Deve o, o exegeta, sempre, passar em revista o 
que se foi acumulando no acervo das doutrinas, na 
estratificação das teorias, procedendo, entretanto, e com 
independência, ao seu reexame, a fim de surpreender os seus 
pontos fracos, localizar as suas deficiências, remover as 
excrescências que o tempo arcaizou, refundindo os conceitos 
remanescentes, acrescentando-lhes as mutações que a 
evolução condensou. Ainda segundo C. Leal, “ é por esse 
metabolismo biogenético da construção doutrinária que a 
ciência do direito se transforma e evolui, assinalando as 
diferentes etapas do seu desenvolvimento cultural.” E o 
estudioso não pode fazer-se indiferente a esse progresso, 
alheando-o de sua exegese, pela mera reprodução erudita das 
teorias e ensinamentos dos que o antecederam  no tempo e que 
“ não puderam, ceifados pela Parca, acom panhar a marcha 
evolutiva do direito. ” 1

Estamos conscientes de que o trabalho não é 
imperfeito, que a pesquisa precisa ser continuada e 
aprofundada, estamos certos de que empregamos todo zelo e 
envidamos o melhor de nossos esforços, dentro das 
contingências da luta pela sobrevivência, para oferecermos um 
trabalho menos imperfeito. Longe de nós queremos nos 
ombrear com os luminares do saber jurídico nacional. 
Simplesmente nos dedicamos a um tema que eles deixaram de 
abordar. Se essa omissão foi culposa, não nos cabe julgar, nem

1 C. Leal, Antonio Luiz, Da Prescrição e Decadência, 2a ed., Forense, RJ, 1959, 
pág. 11/13



6

o pretendemos. Limitamo-nos a conferir a existência de uma 
lacuna doutrinária, e tentar preenchê-la.

Para tanto, trataremos brevemente do conceito 
de prescrição, da diferença entre causas suspensivas e causas 
interruptivas da mesma, procuramos especializar o conceito de 
causa interruptiva, e a seguir indicamos as correntes doutrinárias 
que logramos localizar, entre tratadistas nacionais e decisões dos 
tribunais brasileiros, a propósito da prescrição no curso da lide.

Inicialmente, demonstraremos, pela análise do 
direito romano, que o que nós denominamos prescrição é um 
instituto jurídico criado em Roma, com a finalidade de limitar o 
prazo de vida das ações. Veremos també, que este sistema foi 
criado como instrumento político, de natureza taxativa, e para 
garantia da paz social. Além disso, o nomem juris nada 
tem a ver com o conteúdo do instituto.

Por outro lado, os comentaristas nacionais 
também consideram a prescrição como instrumento de ordem 
social, e são unânimes em extremar causas suspensivas de 
causas interruptivas da prescrição. Distinguem-nas,
outrossim, pelos seus diferentes efeitos : a causa interruptiva é 
aquela que elimina o prazo já decorrido da prescrição, 
deixando que novo se inicie, imediatamente.

As causas interruptivas são somente as do artigo 
172, cuja enumeração é taxativa. Assim sendo, não é lícito aos 
intérpretes incluir entre elas causas anódinas, com o atos 
processuais diferentes do citatório, obstáculos criados pela parte 
contrária, pelo Juiz, ou pelos funcionários do cartório.

Terminada esta parte essencialmente teórica, 
passaremos a, no Capítulo II, demonstrar que existe uma clara 
tendência, nos tribunais brasileiros, para aceitar que o processo 
possa ficar paralisado, sem que ocorra a prescrição.

Essa postura é adotada sem 
fundamento científico, pois ninguém nega que a c itação seja 
causa interruptiva ( não suspensiva ), assim com o não há quem 
ouse afirmar que todo e qualquer ato processual venha 
arrolado, pelo Código Civil Brasileiro, como causa interruptiva ( e 
nem suspensiva), de prazo prescricional. A postura generalizada 
dos intérpretes, é a de aceitarem a c itação para o processo, 
como causa interruptiva, atribuindo-lhe, entretanto, efeitos de
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causa suspensiva, sem qualquer justificativa doutrinária ou 
científica para tal procedimento.

Essas posições estão insertas em variadas posturas 
jurisprudenciais, que catalogamos em cinco vertentes, uma 
delas com três subdivisões, utilizando com o critério taxonomico o 
ato ou fato aceito com o causa eficiente da suspensão do prazo, 
sine die. Não constituem, propriamente, escolas de pensamento 
crítico, mas certamente podemos perceber e flagrar liames que 
justificam o seu agrupamento nas categorias indicadas. Todas 
elas, entretanto, são passíveis de crítica, que teceremos caso a 
caso.

Finalmente, no terceiro capítulo, procuramos 
resumir as conclusões havidas no curso do trabalho, reforçando 
nossas críticas e reorganizando nossos argumentos. Procuramos, 
ali, também, iniciar a construção de uma exegese hígida para a 
ap licação do artigo 173 ao disposto no inciso primeiro do artigo 
172, ambos do Código Civil Brasileiro, para o efeito de, como 
conseqüência, sustentar que a c itação é causa de interrupção 
da prescrição; que, incidindo causa interruptiva, o prazo 
recom eça de imediato o seu curso, como reza o dispositivo 
legal; que o artigo 173, segunda parte, do Código Civil Brasileiro, 
prevê, apenas, a hipótese em que o ato interruptivo seja 
complexo, por isto o designando como “ processo para 
interromper a prescrição” . Mesmo que assim não fosse, é de 
melhor higidez doutrinária a posição que nega a possibilidade 
de mais de uma interrupção do prazo prescritivo, em 
conformidade com a letra da Lei.

Por tudo isto, o curso do prazo prescricional, 
interrompido pela c itação inicial, recomeço, logo após perfeita 
a citação, e corre inexoravelmente, sem novas interrupções, 
consumando-se a prescrição ao final do prazo legal, 
independentemente de estar o processo, em curso, ou 
paralisado. Porque, afinal, nosso Direito não adm ite a lide 
perpétua.

Sem perder de vista, quanto possível, que o 
objetivo único e final é a exegese retro anunciada, da segunda 
parte do art. 173 do C. Civil Brasileiro, o que nos obrigou a 
abandonar muito material, que seria utilizável, se mais amplo 
fora o objetivo.

Ao final, ousamos indicar o nosso ponto de vista 
sobre o tema, assumindo posição exegética particular.
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Como disse o mestre Bento de Faria, não nos 
envergonha ocupar posição isolada entre os que estudaram o 
tema, embora sempre estejamos dispostos a modificar nosso 
ponto de vista, tão logo a tanto venhamos a ser convencidos, 
por argumentação acurada e científica.

Muito embora, a rigor, a posição por nós 
sustentada não consista, em si, em nenhuma inovação 
doutrinária. Diríamos antes que é uma tentativa de restaurar o 
verdadeiro sentido dos dispositivos legais estudados, pugnando 
pela sua aplicação correta aos fatos pertinentes.
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EM BUSCA DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Busca dos exatos contornos conceituais 
dos princípios envolvidos, para 
demonstrar que a c itação em processo 
não pode ser causa de suspensão do 
prazo prescricional.

Sumário: 1. A origem do Instituto, no 
Direito Romano. 2. O conceito de 
Prescrição com o instituto jurídico. 3. As 
causas suspensivas diferem, 
radicalmente, das causas interruptivas 
dos prazos prescricionais. 4. O sistema da 
interrupção com o foi traçado no Código 
Civil.

Seção I

A origem do Instituto no Direito Romano.
O verdadeiro significado da palavra “ prescrição" . 

Análise a partir do Direito Romano.

Em 1919, Luís Frederico Carpenter divulgava seu 
estudo sobre a prescrição, como parte do Manual organizado 
por Paulo de Lacerda, a propósito do recém promulgado 
Código Civil Brasileiro. A obra permanece insubstituível até hoje.

Mesmo a C. Leal se deve debitar a cópia, quando 
não de palavras e frases inteiras, de linhas mestras de 
pensamento com o foram propostas por Carpenter. Dos demais 
autores que se manifestaram a respeito do tema, se não 
copiaram de Carpenter, imitaram C. Leal. As exceções são as, 
aliás indefectíveis (Pontes de Miranda e Clóvis Bevilaqua) e 
pouco mais.

Assim é que, depois de prelustrarmos a grande 
maioria, senão a totalidade dos trabalhos editados, a respeito 
da origem do instituto no direito romano, confessamos a 
necessidade de nos apoiarmos, básicamente, no citado
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trabalho de Carpenter, que nos pareceu inexcedível em clareza 
e concisão.

Começa, o Mestre, estabelecendo a diferença 
entre res mancipi, que só poderiam ser adquiridas pela 
formalidade da m ancipatio, e res nec cessio. Quando as res 
mancipi fossem adquiridas pela traditio, esta seria uma 
aquisição a non domino, daquele que não tinha poderes para 
a transmissão legítima da coisa.

A usucapio, por sua vez, visava exatamente sanar 
o vício de tais aquisições irregulares, propiciando ao aquirente, 
cuja titularidade sobre o bem estava a todo momento 
am eaçada de desfazimento, passasse a ser tido com o dono 
legal, a salvo de qualquer dúvida ou incômodo, tanto que 
transcorrido o prazo de um ano, se se tratava de coisa móvel, 
ou de dois anos, se se tratasse de coisa imóvel.

Mas a usucapio era, como a m ancipatio  e a in 
jure cessio, um modo de adquirir peculiar ao direito civil : não 
podia ser invocada pelos peregrinos em caso algum, nem pelos 
romanos se se tratasse de uma coisa não romana, isto é, de um 
imóvel provincial. 2

Ora, esse a lcance meramente interno, relevante 
para os cidadãos romanos apenas, era suficiente ao tem po do 
início da República, pois, então, Roma tinha dimensões muito 
limitadas, em todos os sentidos. Porém, ao tem po do Império, 
por volta do início da Era Cristã, a influência do Direito Romano 
se fazia presente em quase toda a Europa. Então, eram muito 
pequenos os serviços que poderiam prestar o Instituto da 
usucapio nos estreitos limites da cidade imperial, ineficaz tanto 
para atingir os imóveis provinciais, quanto para servir aos 
peregrinos, uns e outros formando imensa maioria do território e 
da população regidos pela Lex Romana.

" Mas o genio jurídico dos romanos," ensina 
Carpenter, 11 fecundo e prático, não se deteve diante de tal

2 Carpenter, Luiz Frederico Sauerbronn - Da Prescrição - quarto volume do Manual de Paulo de 
Lacerda - Ia ed., RJ, Jacinto R. Santos, 1919, págs. 74 a 78
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dificuldade: inventou ou criou a “praescriptio longi temporis" ou 
“ longae possessionis” , isto é, um meio de defesa processual 
(“ praescriptio” ) “ (4) destinado a amparar o possuidor que não 
pudesse invocar a "usucapio” , ou por ser um imóvel provincial a 
coisa possuída, ou por ser peregrino o possuidor. “ ( idem, ibidem )

Explica, Carpenter, na Nota (4) do texto citado, 
que o processo romano constava de duas fases: uma que 
acontecia in jure, isto é, perante o magistrado ou a autoridade 
encarregada dos negócios da justiça (o pretor) e outra que se 
desenrolava in judicio, a saber, perante o juiz : isto tanto no 
primitivo processo das formulae, com o no que sucedeu àquele 
e que foi instituído pela lex Aebutia.

No processo das legis actiones, porém, ensina 
Carpenter, a fase que se desenrolava in jure, e cujo fim era a 
nom eação do juiz, além de ser dispendiosa, constava de 
palavras sacramentais que a parte tinha que pronunciar sem a 
mínima alteração, o que era causa de freqüentes nulidades. 
Além disso, como o diz o próprio nome do sistema processual 
(ações da lei), o pretor não podia suprir as lacunas e deficiências 
da legislação, porque só lhe era lícito dar à parte a ação e 
nomear o juiz, quando a legislação a tivesse previsto, e, naquele 
tempo, o acervo legislativo dos romanos era ainda bem pobre e 
incompleto.

A Lex Aebutia, introduzindo o processo formulário, 
veio trazer remédio a todos esses males, primeiro, porque o 
pretor adquiriu liberdade de movimento na sua função de 
organizar o processo, de sorte que podia dar à parte a ação, 
não só quando esta fosse concedida pela lei ( porisso cham ada 
de ação  c iv il), mas sempre que o julgasse conveniente (no que 
passou a ser denominado com o ação  pretoriana ).

Em segundo lugar, porque, nessa sua missão de 
organizar o processo, o pretor com eçou a melhorar e com pletar 
o direito, ganhando gradativam ente a atitude e a força de um 
legislador, dando origem ao que foi depois cham ado de direito 
honorário (de honos, que significava magistratura), e tam bém  
dito pretoriano, que Papiniano, no Primeiro Livro do Digesto, 
e legantementedefiniu: “jus praetorium est, quod praetres 
introduxerunt adjuvandi vel suplendi vel corrigendi juris civilis 
gratia propter utilitatem publicam "

As partes, para pedirem a ação e obterem a 
nom eação do juiz, não precisavam usar de palavras
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sacramentais, e podiam ser representadas por outrem; o pretor 
nomeava com o juiz um particular qualquer e dava a ação em 
um ato escrito denominado formula.

Nas visão de Carpenter, as partes principais da 
formula eram 3; a "demonstratio, a intentio, a condem natio. A 
“ praescriptio” era uma cláusula ou parte acessória que o pretor 
introduzia na fórmula, entre a nom eação do juiz e a 
"dem onstratio” , cláusula aquela, em que o mesmo pretor 
recom endava ao juiz que, dada certa circunstância, absolvesse 
o réu.

Mas a praescriptio longae possessionis, ainda 
tinha uma desvantagem sobre a usucapio : o possuidor a favor 
do qual esta se consumasse, ficava sendo um verdadeiro 
proprietário, de tal sorte que, se perdesse a posse, tinha a ação 
de reivindicação contra qualquer terceiro - ao passo que o 
possuidor a favor do qual fosse emitida a praescriptio, não 
ficava sendo proprietário, porque esta era um simples remédio 
processual (praescriptio ou exceptio) concedido ao possuidor 
prescribente para paralisar a acão  do proprietário reivindicante, 
proprietário esse que não perdia o domínio, tanto assim que, se o 
possuidor prescribente perdesse a posse, não tinha ação de 
reivindicação para reavê-la do terceiro, ação de reivindicação 
esta que, entretanto, renascia para o proprietário, diante do 
qual, assim, esse terceiro iria sucumbir afinal.

Sucedeu, porém que, pela conhecida 
constituição de 424, de Teodósio Segundo, referente à 
prescrição extintiva, foi decretado que não haveria mais acões 
perpétuas, pois foi determinado que, aquela que não tivesse 
menor prazo de prescrição, prescreveria em 30 anos , e era 
exatamente nisso que consistia a “ praescriptio longissimi 
temporis. “

Afinal, Justiniano, constatando que não havia 
mais razão para a dualidade de institutos - usucapio de um lado 
e praescriptio longi temporis ou longissimi temporis, de outro - 
reuniu ambos em um só. O novo instituto, resultante da fusão, 
devia ter tom ado o nome de usucapio, porque era meio de 
adquirir de maneira perfeita, gerando em favor do possuidor a 
ação  de reivindicação contra quem quer que fosse.

Entretanto, Justiniano, operando a reforma 
(constituição de 531 - Cód., Livro 7, tít. 31), reservou o nome de 
usucapio para o usucapião dos móveis, elevando o prazo a três
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anos; e, quanto aos imóveis, conservou, impropriamente, o 
nome de praescriptio, como se o instituto ainda gerasse apenas 
a mera exceptio, e fosse tão só o modo de adquirir de maneira 
imperfeita ou incompleta.

Este erro de técnica na denom inação do instituto, 
segundo Carpenter, contribuiu não pouco para a confusão que 
Justiniano teria feito entre a “ praescriptio" - prescrição extintiva 
de ações, instituto de caráter geral, referente a todas as grandes 
divisões do direito, com  a “ praescriptio", que era um modo de 
adquirir de uma maneira perfeita, que ele fez suceder à 
"praescriptio longi” ou “ longissimi temporis", modo de adquirir 
de uma maneira imperfeita, que viveu com o acima se viu, 
desde 199 da era cristã ao lado da "usucapio", modo de 
adquirir de uma maneira perfeita, já consagrado nas 12 Tábuas 
(ano 449 antes de Cristo).

Cabe aqui um pequeno comentário; note-se que 
a usucapio foi o instituto que deu origem ao sistema de perda 
de direitos pelo mero decurso do tempo. Esse prazo era curto, e 
somente com a extensão do benefício a todo o Império é que 
os prazos foram ampliados, apenas com o conseqüência da 
vastidão territorial, que para os meios de com unicação da 
época era imensa.

Fica também evidente, que o 
nomem juris indicava o lugar da formula em que ficava a 
recom endação (pré-escrito, ou escrito antes); o verdadeiro 
sentido da palavra é o de uma determ inação que era imposta 
ao juiz : se preenchidas as condições pré-fixadas pelo pretor, ao 
juiz não restava outro caminho senão absolver o réu. Esta origem 
ajuda a explicar e reforçar o caráter taxativo da exceção 
prescricional. Ela se constituía em imposição legislativa, 
subsumida por uma questão de ordem social, ou, se se preferir, 
se revestia da impositividade que é peculiar aos ditames de 
ordem pública.

A propósito da origem do termo “ praescriptio” , 
devemos também citar a opinião de Câmara Leal : investido, 
pela lei Aebutia, no ano 520 de Roma, do poder de criar as
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ações não previstas pelo direito honorário, o pretor introduziu o 
uso de fixar um prazo para sua duração, dando origem às ações 
chamadas "temporárias", em contraposição às do direito 
quiritário, que eram "perpétuas". “3

Ao estabelecer a fórmula, diz ainda C. Leal, se a 
ação era temporária, o pretor a fazia preceder de uma parte 
introdutória, em que determinava ao juiz a absolvição do réu, se 
estivesse extinto o prazo de duração da ação. E a essa parte 
preliminar da fórmula, por anteceder ao texto principal, era 
dada a denom inação de praescriptio, ( em oposiçào a 
postscriptio).

C. Leal tam bém  afirma, conosco, que esse termo 
- praescriptio - nenhuma relação direta tinha com  o conteúdo 
da determ inação do pretor, mas derivava do caráter 
introdutório dessa determ inação, porque era escrita antes, ou no 
com eço da fórmula. Mas, por uma evolução conceituai, 
passou o termo a significar, extensivamente, a matéria contida 
nessa parte preliminar da fórmula, e daí sua nova acepção de 
extinção.

Em terceiro lugar, perceba-se que a Constituição 
Teodosiana de 424 veio eliminar a perpetuidade das ações, 
perpetuidade essa que muitos dos autores consultados e dos 
tribunais cujos arestos colecionamos, ainda pretendem 
ressuscitar, não obstante o alucinante ritmo da vida moderna.

Mais: Justiniano, por Carpenter acusado de 
confundir os conceitos, não nos parece passível de tal crítica: na 
verdade, os três institutos símiles - "praescriptio longi temporis” - 
"praescriptio longissimi temporis" e "usucapio", tinham o mesmo 
fundamento e o mesmo efeito final, depois que as ações 
perpétuas foram banidas por Teodósio.

Assim, não se lhe pode censurar a sua fusão, aliás, 
medida de simplificação e racionalização. Certamente o 
debate sobre as diferenças e similitudes, entre prescrição

3 op. cit., pág. 18.
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extintiva ou liberatória e prescrição aquisitiva , não será 
encerrado neste século.

O fundamental, porém, e modernamente, é que 
o seu efeito prático é o mesmo: a perda da possibilidade de 
exercício de um direito, contra o devedor (seja pelo proprietário, 
num caso, ou pelo credor por obrigações, no outro).

Quanto ao nomem juris, desconhecemos as 
razões de ordem prática que possa ter tido o grande 
jurisprudente romano para atribuir, a um sistema, o nome de 
usucapio, e a outro o de praescriptio, se ambos na verdade 
correspondiam, no fundo, ao que hoje entendemos pela 
denom inação geral de usucapião, e se em ambos os casos o 
fato gerador era o decurso do prazo previamente " prescrito".

Parecem-nos muito mais merecedores de 
reprimenda os intérpretes, que sem conhecem nem a língua 
nem as circunstâncias históricas, engendraram a confusão 
conceituai. Esse emaranhado conceptual existe, certamente, 
mas não foi inventado por Justiniano, que poderia ter atribuído 
aos institutos jurídicos o nomem que bem lhe aprouvesse, até 
porque lhe seria impossível fazê-lo com  atenção aos parâmetros 
que a posteriori lhe querem impor os exegetas.

Importante é perceber, para efeito de nosso 
estudo, que a praescriptio era um factum  político, imposto pelo 
pretor ao funcionário-juiz, ao seu exclusivo arbítrio, consistindo 
num resultado contrário ao interesse do credor, latu sensu, com o 
veremos m elhorem  seguida.

Por muito tempo, no direito romano, as ações não 
prescreviam, eram perpétuas. A usucapio, que desde cedo 
tivera consagração na Lei das 12 Tábuas (305 urbe condita, ou 
449 antes de Cristo), era já um Instituto mais do que duas vezes 
secular, quando, timidamente, com eçou a aparecer na 
legislação o instituto da extinção das ações. Narra Carpenter: 
"Assim é que foi a lei Furia “de sponsu" (mais ou menos 550 “urbe 
cond ita” ou 204 antes de Cristo) a primeira que estabeleceu 
uma prescrição extintiva, decretando que as ações contra “
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sponsores ” e “ fidepromissores ” da Itália se extinguiram (sic)4 no 
prazo de dois anos a contar do vencimento da dívida.“ 5

Carpenter entende, outrossim, que se pode dizer 
com  segurança que, na prática, o instituto da prescrição 
extintiva ou prescrição das ações foi uma criação do p re to r: na 
verdade este, quase sempre que criava uma ação 
(competência que lhe foi concedida pela Lex Aebutia, cuja 
data, com o vimos na nota 4 acima, é entre 605-628 da era 
romana ou 149-126 antes de Cristo, "estabelecia o prazo de sua 
duração. (6). “ (ibidem) - (O grifo é nosso).

Diz, na sua nota (6), Carpenter, que o motivo pelo 
qual o Instituto da extinção das ações passou a ser mais 
usualmente denominado prescrição das acões. é o de que, nas 
ações temporárias, ao dar ao autor a fórmula, o pretor 
recom endava ao juiz que, caso o prazo de vida da ação já 
estivesse esgotado, fosse o réu absolvido. Assim, a extinção da 
ação socorria ao réu, por lhe ser reconhecida, no 
processo, a exceptio, ou praescriptio, de que a ação já estava 
morta.

Ação extinta e ação prescrita passavam, 
portanto, a significar a mesma coisa.

Daí, o nome de actiones tem porariae que foi 
dado às ações pretorianas, em contraposição às actiones 
perpetuae, que eram as ações civis, isto é, as concedidas pela 
legislação.

Reconhecendo a vantagem  do sistema, de 
estabelecer prazo para as ações, e as desvantagens do sistema 
oposto, o da perpetuidade das ações, várias leis, imitando o 
que os pretores faziam, com eçaram  a estabelecer prazos de 
duração das ações, até que afinal, Teodósio Segundo, na sua 
dita constituição do ano 424 da era cristã, decretou que não 
haveria mais ações perpétuas, e que o maior prazo de vida das 
ações seria o de 30 anos,

4 Na obra citada, a palavra está grafada no pretérito perfeito,
5 Op. cit., pág. 74 e ss.
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Desta maneira que ficaram sendo “ temporariae" 
todas as ações, (variando os prazos de prescrição conforme 
estivesse estabelececido pela iei ou pelo pretor), continuando, 
entretanto, o nome actiones perpetuae para aquelas que 
prescrevessem pela praescriptio triginta annorum, 5 muito 
embora não mais se tratasse de ações com  prazo infinito, 
efetivamente perpétuas, strictu sensu.

É importante atentar para essa observação final 
que extraímos da obra de Carpenter, sob pena de se cometer 
um engano muito comum : somente no início da civilização 
romana as ações foram perpétuas no sentido literal da palavra. 
Já na Lei das Doze Tábuas surgiu a primeira limitação, como 
vimos. Depois de Teodósio e por mera analogia, a expressão 
passou a ser em pregada para designar as ações de duração 
maior possível, ou seja, trinta anos. Entre nós, muitos ainda 
empregam a palavra e defendem o sistema de perpetuidade 
das ações, sem perceber essa sutileza: a perpetuidade das 
ações foi banida de Roma em 424 de nossa era, apenas 
conservando-se a palavra para indicar o prazo prescricional 
mais longo (que entre nós chegou a ser de 40 anos, em pleno 
século 20).

Essa tendência para defender a perpetuidade 
encontra raízes na herança do direito canônico, o único grande 
sistema ocidental que sempre recusou aceitar a possibilidade de 
remissão de débitos pelo simples decurso de prazo. Como é 
sabido, o Brasil foi um dos legatários privilegiados do canonismo.

Dentro do assunto, Serpa Lopes 6 , assevera, a 
propósito do princípio que ficou enunciado com o ne in 
perpetuum sint jura , que o instituto da prescrição era 
desconhecido do direito romano antigo. Naquela época, 
vigorava o princípio da perpetuidade das ações. A primeira 
exceção surgiu, tendo em vista o período ânuo da jurisdição do 
pretor. Veio, assim, a necessidade de delimitar o tem po dentro 
do qual podiam ser propostas todas as ações, criando-se a 
distinção entre actiones perpetuae e temporariae.

5 Op. cit., pág. 74 e ss.
6 Serpa Lopes, Miguel Faria de, Curso de Direito Civil, Freitas Bastos - SP, 2a ed., 
1957, pág. 578.
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Serpa Lopes nos dá uma nova noção: a de que o 
prazo para o deslinde das ações surgiu pela temporariedade da 
jurisdição pretoriana. E mais, que foi no domínio do direito de 
família que a idéia de prescrição teve começo.

O casamento cum manu obedecia a um rito - a 
confarreatio e a coem ptio. Motivava uma nulidade, qualquer 
inobservância de forma, sanada, porém, pela convivência 
conjugal durante um ano, lapso de tempo esse que convertia 
um estado de fato num estado de direito. A idéia propagou-se. A 
Lei das Doze Tábuas prescrevia a consolidação de toda 
aquisição ao fim de dois anos de usus. Daí, a origem da palavra 
usucapio, apreensão pelo uso, enquanto o termo praescriptio 
passou a indicar a propositura tardia de uma dem anda.

Observe-se com o os conceitos vão se misturando 
e interpenetrando. De uma parte, a m anutenção do conúbio, 
mesmo ilegal, por um ano, convalidava os efeitos do rito 
inobservado, afastando e fazendo inexistentes as nulidades. Daí, 
o conceito se propaga para convalidar a posse ilegal de bens, 
fato expresso fidedignamente, quanto aos bens móveis, pela 
expressão usu capio, ou seja, apreensão pela detenção, pelo 
uso continuado. Discordamos, entretanto, do mestre Serpa 
Lopes, no trecho em que este afirma que praescriptio significa 
propor ação fora de prazo. Ao contrário, a propositura da 
dem anda fora do prazo definido na praescriptio, é que a 
tornava fadada ao insucesso. Praescriptio era o prazo pré- 
estabelecido na fórmula, e incorreto é utilizar tal denom inação 
para indicar a ação tardia.

Voltando a C. Leal 7 , diremos que semelhante 
origem teve o mesmo termo praescriptio, aplicado à extinção 
da ação reivindicatória pela longa duração da posse. E nada 
tinha de comum essa prescrição reivindicatória, com a 
aquisição da propriedade pelo usucapião.

7 Op. cit., pág. 18
8 Idem, ibidem, pág. 19
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E mais adiante 8 , assevera o Mestre C. Leai que, 
em sua origem, portanto, era perfeita a analogia entre essas 
duas formas de prescrição, a da ação temporária e a da 
reivindicação, constituindo ambas causas extintivas da ação.

Vemos, aqui, que até mesmo Câmara Leal 
desliza no exame dos dois conceitos. Os resultados dos dois 
sistemas eram os mesmos: a aquisição a non domino. Porém, no 
caso da praescriptio, pela via do não exercício do direito de 
ação, pelo legítimo dono. Do outro lado, na usucapio, pelo 
contínuo e pacífico exercício da posse, pelo não proprietário.

Mesmo hoje, entendemos que os dois fatos 
continuam distintos: uma coisa é a prescrição do direito de Ação 
Reivindicatória, pelo proprietário; outra, é a detençào
continuada e mansa, da coisa, pelo terceiro não dono.

Ainda a respeito do tema da perpetuidade, é 
precioso o pronunciamento de Pontes de Miranda, ao tratar do 
tema da perpetuidade: no direito romano, a perpetuidade era a 
regra, e isso correspondia a convicções filosóficas e ao estado 
da evolução econômica. Daí ter sido preciso dizer-se que a 
pretensão era prescritível, para que o fosse; e, daí, não haver 
teoria geral da prescrição. A princípio, nenhuma
pretensão/ação prescrevia. Foi o direito pretório que institui a
temporalidade e pode-se dizer que só no século quinto após 
Cristo se formulou regra jurídica da prescrição das pretensões:

Sicut in rem speciales, ita de universitate ac
personales actiones ultra triginta annorum spatium 
mineme protendantur, sed si qua res vel ius aliquod 
postuletur vel persona qualicunque actione vel 
persecutione pulsetur, nihilo minus erit agenti triginta 
annorum praescriptio metuenda... (omissis) ... Quae 
ergo non m otae sunt actiones, triginta annorum iugi 
silentio, ex quo com petere  iure coeperunt, vivendi 
ulterius non habeant facu ltatem ... “

“ (omissis)... Hae autem  actiones annis triginta continuis 
extinguantur, quae perpetuae videbantur, non illae.
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quae antiquitus temporibus limitantur. Post hanc vero 
temporis definitionem nulli movendi ulterius 
facu lta tem  patere censemus, etiamsi se legís 
ignorantia excusare tem ptaverit. “

(L. 3, C., “de praescriptione XXX vel XV annorum, 7, 39 = 
Teodósio III, ano 424, L. un., C. Th. de actionibus certo 
tempore finiendis, 4,14"):9

O que podemos assim traduzir, com  a ajuda do
Mestre Pontes:

Tanto quanto as ações reais especiais, tam bém  
não se podem  estender, p o r espaço m aior do que trin ta  anos, as 
ações universais nem  as pessoais. Mas, se alguém  reclam ar 
algum a coisa, ou algum  direito, ou se algum a pessoa fo r 
dem andada ou processsada, sempre deverá o A utor da  
dem anda respeitar a  prescrição de trin ta  anos... Assim, pois, as 
ações, que não se prom overam , p o r continuado prazo de trin ta  
anos, a  co n ta r da  da ta  que p o r direito, com eçaram  a com petir 
a respectivo titu la r do direito de agir, não poderão sobreviver p o r 
mais tem po.

Ficam pois extintas, com  o decurso de trin ta  anos 
contínuos, a té  mesmo estas ações que se tinham  p o r perpétuas, 
além  daquelas que já  estavam  lim itadas com  prazos, petos 
antigos. M andam os que, depois desta expressa determ inação  
tem poral, a  ninguém  fique facu lfad a  a  prom oção de tais 
questões, a inda que tente se escusar com  a  ignorância da  lei.

Portanto, a perpetuidade das ações foi extinta, na 
primeira m etade do primeiro milênio da era cristã. Falar de ação 
perpétua, hoje, é, no mínimo, regredir mil e quinhentos anos.

Nesta primeira parte de nosso trabalho, 
estudamos brevemente o nascedouro do termo prescrição, 
enquanto designativo do instituto jurídico em tela, e procuramos 
situar o contexto histórico em que, tanto a expressão quanto o 
instituto surgiram. Pode parecer, ao leitor, desnecessário tal

9 Miranda, Pontes, Tratado de Direito Privado - sexto volume, Borsoi, 1955, pág. 
275/276
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trabalho, mas a ele nos decidimos depois de já termos claros no 
espírito os caminhos que deveríamos trilhar ao final do trabalho, 
e nos pareceu vital esta introdução.

O ponto que desejávamos enfatizar é o de que o 
Instituto nasceu com o um limite temporal ao exercício das 
ações. Assim, não podem os modernos exegetas simplesmente 
ignorar esta origem. Certamente havia causas suspensivas do 
curso do prazo, que inclusive eram semelhantes às que nosso 
Código arrola.

Mas com  a evolução do ordenamento e da 
sociedade romanos, foram impostos sucessivos limites à 
perpetuação da lide, até que foi ela proscrita, com o vimos.

Queremos demonstrar, assim, que permitir uma 
lide perpétua é regredir (e a maioria das interpretações que 
vamos encontrar adiante nisso implicam).

Seção II 

O Conceito de Prescrição como 
InstitutoJurídico de nosso Direito Civil.

Parece-nos ter ficado claro, no item anterior, que 
a prescrição, em direito romano, foi um instrumento de lim itação 
de prazos, de caráter peremptório, e que finalmente erradicou o 
sistema de perpetuidade das ações.

Veremos, a seguir, qual o conceito que lhe 
atribuem os modernos tratadistas nacionais. Deixamos de lado a 
questão da distinção entre a prescrição dita aquisitiva, 
correspondendo ao usucapião, e dita extintiva ou liberatória, 
concernente à extinção das ações. Aqui, nos interessa 
especificamente o exato significado do termo prescrição 
enquanto contido nos enunciados dos artigos 172 e 173 do 
Código Civil Brasileiro, verbis :

Artigo 172 : A prescrição interrompe-se:

I - Pela c itação  pessoal feita ao devedor..
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Artigo 173 : A prescrição interrompida recom eca 
a correr da da ta  do a to  que a interrompeu, ou do último do 
processo para a interromper.

(Os grifos, são nossos)

Se, a literal disposição dos artigos acima, indica 
que o prazo prescricional, uma vez interrompido pela citação 
para o processo civil, recom eça a correr imediatamente, 
porque, na prática, assim não se procede ?

Em que medida e por quais motivos adotam  os 
intérpretes solução que não está na Lei, como demonstraremos?

Não iremos ao direito processual, porquanto o 
tema se tornaria excessivamente vasto, e porque entendemos 
que o dispositivo do Código Civil se sobrepõe ao estatuto 
processual, que não o modifica, restringe ou anula. Dada a 
peculiariedade do problema, e os exíguos limites préviamente 
impostos a este trabalho, que reside na interpretação extensiva, 
literal e gramatical de um texto nacional, deter-nos-emos nos 
intérpretes brasileiros.

Ary A. Franco entende que a prescrição possa ser 
definida com Clóvis, como perda da ação, ou, com Carvalho 
Santos, com o modo de extinção de direitos, e deixa claro, sem 
entrar na discussão, que prefere investigar seu fundamento, que 
define como o objetivo social, acom panhado por Carpenter e 
Aureliano Guimarães, que transcreve, para dizer que, entre 
o mal resultante de uma prescrição que proteja o contrário ao 
direito, e o mal maior da não existência das prescrições; entre o 
mal de uma sentença que não atribua o direito àquele que o 
tinha, e o mal muito maior da insegurança e do desrespeito à 
ordem geral e à sociedade, não há escolher : deverá sempre 
prevalecer o interesse g e ra l.10

O mesmo autor cita ainda, em seu abono, Pugliese, 
verbis: "  É opinione, che si può dire universale, tanto rare e tanto

10 Azevedo Franco, Ary - A Prescrição Extintiva no Código Civil Brasileiro - 
Forense - RJ - 3a ed. 1956 - 563 páginas, pág. 16.
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capricciose sono le oposizioni, ma è un instituto imperiosamente 
da alti e impellenti bisogni DelPumano consorzio."

Evidentemente, os fundamentos fáticos da 
prescrição são, de um lado, o decurso de um lapso de tempo 
pré-determinado pela lei, e, de outro, a inoperância da parte 
interessada, na defesa do direito a ser conservado.

Mas, o principal é o fundamento teleológico, pois 
somente conhecendo o objetivo final do dispositivo legal, 
poderemos saber quando ele estará efetivamente atingindo sua 
ultima ratio e justificativa de existência.

Nesse sentido, C. Leal assevera que a sua causa 
eficiente é pois, a inércia do titular da ação, e seu fator 
operante, o tempo.

A inércia é fenômeno subjetivo e voluntário, e o 
tem po fenômeno objetivo, mas ambos, como agentes extintivos 
de direitos, adquirem o caráter de fatos jurídicos, que na 
definição de SAVIGNI, são os acontecimentos, em virtude dos 
quais as relações de direito nascem e se extinguem. E por isso, 
finaliza o Mestre, considerando a prescrição como "fenômeno 
extintivo das ações” , nosso Código subordinou-a, como fato 
jurídico, ao título terceiro da parte geral, cuja inscrição é "Dos 
Fatos Jurídicos". “ 11

Esta inserção do dispositivo, no título dos fatos 
jurídicos, tem de fato relevância, reveladora das intenções do 
legislador: aquele título traz as regras gerais sobre a forma, a 
validade, a oportunidade, a licitude dos atos jurídicos, e os 
declara de forma imperativa, pois a partir de tais parâmetros é 
que se saberá se um ato ou fato serão, ou não, relevantes para 
o Direito.

Como insistiremos adiante, e sempre no curso 
deste estudo, as regras sobre prescrição são taxativas, 
peremptórias e insuscetíveis de interpretação extensiva, 
ampliativa ou analógica.

11 Op.cit., pág. 18
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Até porque, um dos seus elementos é o tempo, 
que flui independentemente da vontade humana, a ao final de 
seu curso pré-fixado o fato jurídico da prescrição se terá 
com pletado de pleno direito. Consumado tal fato, incide 
diretamente sobre o ordenamento, causando efeitos que foram 
de antem ão especificados pela Lei. Nem as partes, nem o 
aplicador da lei (juiz) podem tergiversar sobre sua incidência, 
excetuada, apenas, a renúncia do prescribente, já que invicto 
non datur beneficium.

Conosco, Clóvis Bevilaqua, citando Kohler, afirma 
que a regulam entação das relações se opera de acordo com 
as circunstâncias e os acontecimentos de um determinado 
tempo, vive neles e com eles se tece. Uma separação subitânea 
do direito ambiente, uma fragmentação da esfera jurídica, não 
é coisa necessária ao progresso; daí o princípio: o que se 
manteve durante um certo tempo pode tornar-se direito. 
(Lehrbuch, 1, par. 105). O tem po é uma força a que não se pode 
subtrair nenhum espírito humano; o que durou por muito tempo, 
só por essa razão, parece com alguma coisa de sólida e 
indestrutível. Assim é para a criação dos costumes, assim é para 
o usucapião e finalmente assim é para a prescrição.12

Julgamos necessário enfatizar que o elemento 
tem po atua, independentemente da atividade ou inércia 
humanas. O tempo passa, e nisto é, talvez, a mais inexorável das 
realidades. Por isso não podemos concordar plenamente com o 
mestre C. Leal, quando afirma que a definição perfeita de 
prescrição é a que oferece, verbis: " extinção de uma ação 
ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo 
lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu 
curso." 13

E discordamos porque preferimos estar com 
Pontes de Miranda, em que o que sucede é o encobrimento de 
eficácia da acão e não a extinção da própria ação. Em

12 Beviláqua, Clovis, Teoria Geral do Direito Civil, 2a ed. rev. e at. p / Caio Mario 
S. Pereira, F. Alves, RJ, 1976 pág. 286
13 Op. cit., pág. 26
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segundo lugar, porque nos parece certo que o tem po corre, 
independentemente da inércia (por exemplo, pode suceder 
que o titular do direito, por mais que envide esforços, não 
consiga ajuizar a respectiva ação, hipótese perfeitamente 
possível de se verificar : neste caso, a prescrição se consuma, 
independentemente da atividade do interessado, que não 
conseguiu deter seu curso). Quanto à ausência de causas 
preclusivas, também decorre da natureza das coisas, e não é de 
boa técnica incluir, com o elemento de definição de um quid, a 
sua própria antítese e exceção.

Esse caráter nuclear do decurso do tempo, é 
ressaltado e aceito tam bém  por Josserand, citado por Serpa 
Lopes, e para quem ela se define como a extinção de um 
direito, especialmente de um crédito, tão só pelo decurso de um 
certo prazo.” (grifo nosso).

Dessa mesma opinião compartilha o próprio S. 
Lopes, ao dizer, no mesmo trecho, que a base primordial assenta 
no decurso de um lapso de tempo legalmente previsto. 14

Mas, tanto o direito não é extinto, que a ação 
pode ser proposta, correr, e se não for a legado o obstáculo 
prescricional, ir até final, ficando inclusive vedado, o juiz, de 
pronunciá-lo "ex officio", se de natureza patrimonial for o 
pedido. Demonstrado fica, portanto, que nem a ação  é extinta 
pela prescrição, nem esta depende da inércia do titular do 
direito em vias de prescrever, para se operar.

No mesmo sentido, Pedro Orlando, afirmando que 
a consumação da prescrição é o término do lapso de tempo 
com  que alguém contaria para propor determinada ação... 15

Como ensina Clovis, a ação, considerada do 
ponto de vista social, é o princípio tutelar, que a sociedade 
insere em cada direito, e por meio do qual ela se interpõe entre 
o portador do direito e o seu ofensor, mas este tegumento 
protetor do direito se adelgaça e desfaz, quando, por longo

14 Op. cit., pág. 575
15 Orlando, Pedro, Novíssimo Dicionário Jurídico Brasileiro, volume segundo 
editora LEP S/A.,SP,195ó, 307 págs., pág 114



26

tempo, deixa de reagir contra os ataques vibrados sobre o 
direito, porque essa inércia ou negligência permitem que se 
realizem e consolidem fatos contrários ao direito do negligente, 
e para destruí-los, teríamos de lançar a perturbação na vida 
social, que já repousa tranquila sobre esses novos fundamentos, 
ou já tem neles elementos, de vida, de que se não pode 
despojar sem dilaceração.

E, citando Pothier, que disse: "por outro lado, o cuidado que um 
devedor deve ter de conservar as quitações dos pagamentos, 
que faz, não deve ser eterno; deve-se fixar um tempo, findo o 
qual não deva mais ser obrigado a mostrá-la. (Obrigações, 2, 
n.664), afirma que, por este lado, a prescrição apresenta uma 
fisionomia de paracleto da harmonia social... “ u

E mais adiante, numa feliz expressão, leciona que 
o direito prescrito perde o seu “ tegumento protetor “ , e assim a 
vontade do titular já não tem idoneidade para provocar a 
reação da ordem jurídica, do poder público organizado, para 
lhe garantir o gozo jurídico do bem. O Autor insiste em reafirmar 
que lhe parece mais conforme à razão e à teoria geral do 
direito, a opinião dos que vêem na prescrição apenas a 
destruição do elemento defensivo do d ire ito .17

Conosco, também, San Tiago Dantas, dizendo 
que o Instituto da prescrição tem suas raízes numa das razões de 
ser da ordem jurídica, distribuir a justiça - dar a cada um o que é 
seu - e estabelecer a segurança nas relações sociais - fazer com 
que o homem possa saber com  o que conta e com o que não 
conta. 18

O tem po corre, dizemos nós, e as situações se 
solidificam. Esse perpassar tem o efeito de adelgaçar a cam ada 
de proteção conferida pela lei a dada situação fática, pois, 
justamente uma outra, diametralmente oposta, surgiu, 
permaneceu e acaba por substituir a anterior.

16 “ in” Teoria Geral, 2a e d „ 1976, citada, pág. 287
17 “ in” Teoria Geral, 2°  ed., 1976, citada, pág., 305
18 Dantas, San Tiago - Programa de Direito Civil, 2o tir., RJ, 1979, pág. 397
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Já quanto ao efeito da prescrição, estamos com 
Pontes, e dele tomamos a expressão “encobrimento da eficácia 
da pretensão ou da a ç ã o " .19

Para o brilhante estudioso, a praescriptio só é 
exceptio, não se devendo falar em extinção de direito. Serve à 
segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das 
pretensões e das ações. 20

Para Pontes, o fundamento na inércia do credor, 
que os tratadistas foram buscar no texto das Ordenações 
Filipinas (livro 4, título 79), é “espúrio" pois sustenta que a 
finalidade não é proteger o devedor, mas "proteger o que não 
é devedor" e não possui mais a prova do pagam en to .21

Esta percepção de Pontes revela,uma vez mais, 
sua aguda sensibilidade para indicar sutilezas. Não importa a 
desobrigação do que não pagou, mas a do que pagou...

Ainda segundo o mestre, a prescrição torna 
“encobrível a eficácia da pretensão” 22 , que só ficará 
encoberta realmente com a respectiva declaração judicial.

C. Leal também sustenta ser ela um instituto de ordem 
pública, para que a instabilidade do direito não viesse a 
perpetuar-se, com sacrifício da harmonia social. E arremata 
dizendo que o sistema da prescrição das ações é sadio e 
necessário, apesar das críticas moralistas que provocou por 
parte de alguns juristas, “ impregnados do escrúpulo teológico. "
23

E W. de Barros, de sua parte, é peremptório ao afirmar que, de 
um modo geral, as pessoas não versadas em direito têm uma 
concepção errônea sobre a prescrição, considerando-a 
repugnante à moral e contrária à justiça. Contudo, invocando 
as lições de Cunha Gonçalves ( in Tratado de Direito Civil, 3/363),

19 Miranda, Pontes de. Tratado das Ações, Tomo 2, 2a ed. RT, SP, 1974, pág. 80
20 Tratado de Direito Privado, pág. 100
21 Idem, ibidem
22 Tratado de Direito Privado, pág. 253.
23 Op. cit., págs. 28/29
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de Direito Civil, 3/363), a prescrição é indispensável à 
estabilidade e consolidação de todos os direitos. 24

Orlando Gomes, citando Savigny, afirma que, 
embora objeções de origem lógica ou ética existam, o instituto é 
aceito universalmente, pela “ necessidade de encerrar a 
incerteza em determinado lapso de tem po (Sistema do Direito 
Romano, T. 4 pág. 178)." 25

Carpenter, depois de citar pronunciamento de 
Cassiodoro, denominando a prescrição de patrona generis 
humani, e de Cícero, que a teria definido com o finis sollicitudinis 
et periculi litium, defende-a como instituto imposto por 
necessidade social.

Repele a teoria, de que a prescrição apenas 
“reconhece uma renúncia tácita do credor” , afirmando que, 
muitas vezes, o usucapião ou a prescrição são reconhecidos 
apesar da ferrenha oposição do respectivo titular do direito 
prescrito.

Transcreve Baudry-Lacantinérie e Tissier, para 
afirmar que, sem a prescrição, nada seria estável no estamento 
jurídico-social.

Reconhece que a fraqueza do Instituto reside na 
possibilidade de que o usurpador triunfe e o inadimplente fique 
impune, mas contra- argumenta, recom endando que não se 
tenha pressa em nos apiedar da sorte do proprietário ou credor 
espoliado pela prescrição nem em maldizer o possuidor ou o 
devedor que lucrou, pois, afirma, de todos os institutos de direito 
civil, a prescrição é o mais necessário à ordem social.

E arremata, citando Cujaccio: “ usucapio dam no est dominis, 
bono reipublicae “ e Troplong : tudo deve ter um fim, e o Estado 
é interessado em que os direitos não fiquem suspensos. “ 26

24 Monteiro, Washington de Barros, Curso de Direito Civil, Saraiva, SP, 6a ed., 
1968, vol, 1, pág. 297
25 Gomes, Orlando, Introdução ao Direito Civil, 6o ed.. Forense, RJ, 1979, pág. 
550.
26 Op. cit., págs. 78 a 88
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Do ponto de vista de sua utilidade social, diz 
Carpenter que a prescrição é comparável à autoridade da 
coisa iulaada. pois, há um momento em que é preciso que a 
última palavra seja dita.

Com efeito, se o direito de litigar devesse ser 
perpétuo, como querem muitos, pelo mesmo motivo se deveria 
permitir a revisão dos julgados a qualquer tempo.

Carvalho Santos sugere que o princípio 
prescricional tenha surgido da própria dinâmica do direito, 
” contrapondo-se ao estado inerte das ações” 27

O tem po flui constantemente e sem cessar influi 
no direito, seja na form ação dos costumes, seja na derrogação 
dos mesmos, e até na revogação prática de leis, pelo desuso.

O ordenamento se situa numa estrutura espaço- 
temporal. A lei fixa limites temporais ao direito de litigar, à fruição 
do direito de demandar.

Vencido o prazo, sem que a situação de fato 
tenha sido desfeita, e sem que o titular tenha feito valer o direito 
que era seu, a nova situação se consolida, e recebe foros e 
apanágio de com pleta juridicidade.

Seção III 

Causas suspensivas diferem, e diferem radicalmente, 
das causas interruptivas da prescrição civil.

O passo seguinte, tam bém  necessário, com o 
veremos, consiste na tentativa de deixar muito clara a diferença 
entre causas de suspensão e causas de interrupção do curso do 
prazo prescricional. Como sabido, o prazo, ao final do qual se

27 C. Santos, J M., Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, Borsoi, RJ, vol. 34, 
págs. 74/87.
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consuma a prescrição, é peremptório por definição. Sofre, 
entretanto, algumas exceções, consistentes exatamente nestas 
causas interruptivas e suspensivas. Umas e outras arroladas no 
Código Civil Brasileiro, respectivamente, nos artigos 172 as 
primeiras e 168/169 as outras. Generalizando, pode-se dizer que 
as causas interruptivas dependem  da prática de de ato e, 
portanto, de manifestação de vontade da parte, para 
operarem, enquanto as suspensivas decorrem de situação de 
impossibilidade ou inconveniência fluentes do estado das 
pessoas envolvidas na situação.

De outra parte, conseguiram os teóricos 
estabelecer um traço distintivo absoluto entre umas e outras, a 
saber: as causas interruptivas cortam o fluxo do prazo, 
inutilizando o tempo decorrido em favor do prescribente, e 
recom eçando a correr novamente, enquanto as suspensivas, 
com o o nome diz, fazem cessar este fluxo, porém sem 
inutilização do prazo anterior, e só recom eçando depois de 
removida a causa de suspensão.

De uma forma ou de outra, todos os tratadistas 
chegam  às conclusões supra. Transcrevemos alguns, para 
enfatizar o ponto.

Pedro Orlando 28, em seu Dicionário, afirma que a 
diferença entre a suspensão e a interrupção reside em que, 
naquela, a prescrição continua o curso, tão logo desapareça o 
impedimento que lhe determinou a paralisação; e nesta não se 
aproveita o tempo já decorrido em favor do prescribente, pois, 
em face do Código Civil Brasileiro, é efeito do ato interruptivo 
renovar, na íntegra, o prazo prescricional, já desfalcado pelo 
tem po decorrido, podendo mesmo dizer-se que este é seu único 
efeito característico, e “convindo notar, ainda, que, com o 
conseqüência da interrupção, é instantâneo ... (R.F., 87)”

O que pretendemos demonstrar, é que nenhum 
dos autores confunde, ou adm ite a confusão, entre as duas 
espécies de causas de impedimento do prazo.

28 Orlando, Pedro, Novíssimo Dicionário Jurídico Brasileiro, Ed. LEP, SP, 1956, 
pág. 121
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Assim, quando, adiante, os mesmos autores 
atribuem efeitos suspensivos a uma causa tam bém  por eies e 
pela lei definida como interruptiva, a incongruência fica 
evidenciada, e seu raciocínio, desautorizado pela incoerência 
intríseca ao seu discurso.

Antônio Chaves 29 leciona que,na suspensão, o 
prazo é paralisado. Na interrupção, ele com eça de novo, “ab 
initio” e que as causas suspensivas não dependem  da vontade 
das partes, enquanto que, as interruptivas, sim. Declara, ainda, 
que, na suspensão da prescrição, a lei reconhece razão 
relevante para que o titular não exerça o direito de modo a não 
se poder atribuir a inércia do titular à negligência. Bem mais 
adiante, neste trabalho, voltaremos ao tema da "inércia” .

Serpa Lopes30 tam bém  não coloca dúvidas entre 
os dois conceitos : nas causas de impedimento e nas de 
suspensão, "a prescrição se detém e dorme", já nas causas de 
interrupção, o lapso se interrompe para “ súbito recomeçar".
Na interrupção, e esta é a principal diferença, a prescrição 
recom eça a correr da data do ato que a interrompeu, “ou do 
último processo para a interromper ( Cod. civ., art. 173) e 
recom eça significa novamente iniciar. “

Observemos, para futuro uso, que o autor citado 
mencionou processo e não ato do processo como causa 
interruptiva. Este falho entendimento do artigo 173, esta 
ace itação seu texto num sentido que não está na Lei, irá se 
repetir, às claras ou subjacente, nas vertentes de pensamento 
doutrinário ou jurisprudencial que, sem saberem exatamente por 
que, e sem o declararem, vieram a aceitar que o curso do prazo 
prescricional fique suspenso, durante toda a duração do 
processo civil, mesmo que ele não seja, apenas, um processo 
dedicado exclusivamente à interrupção do prazo prescricional.

O que a Lei quis dizer, em nosso entendimento, e 
isto parece claro e pacífico, é que a interrupção do curso do

29 Chaves, Antônio - Tratado de Direito Civil, vol. I, parte geral, tomo II, Ed. 
Revista dos Tribunais, SP, pág. 1630
30 Op. cit., pág. 606
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prazo prescricional pode ser feita por um ato relativamente 
simples, com o a c itação de convocação para a lide civil, feita 
pessoalmente e por Mandado, via Oficial de Justiça, ou pode 
ser promovida, também, por por uma série de atos, ordenados 
processualmente, como ocorre, por exemplo, na Notificação 
Judicial feita especialmente para o efeito de interromper o curso 
do prazo prescricional.

Portanto, quando o código disse: do ato ou do 
último ato do processo, indicou a alternativa de que a citação 
pudesse ser operada por um ato simples ou por uma 
complexidade de atos, isto é, um processo tendente à mesma 
citação. A leitura do dispositivo como indicativa de que, durante 
todo o processo civil comum, iniciado com  citação, o prazo 
prescricional estaria suspenso, é absurda.

Voltando a Antônio C haves31 , que foi ao direito 
Argentino, para invocar as lições de Luiz Moisset de Espanès, em 
El requerimiento notarial y su incidência sobre el curso de la 
prescripción liberatória, in Revista dei Notariado (Argentino), n. 
734, 1974, para afirmar que a diferença entre a interrupção e a 
suspensão, é que aquela encontra seu fundamento na 
atividade das partes, que demonstra de maneira inequívoca seu 
propósito de manter vivo o vínculo que as une.

Em troca, afirma aquele Autor, a suspensão, 
quando é admitida - baseia-se “ no fato de que a inatividade do 
suieito não deve ser com putada por aue é conseqüência de 
uma impossibilidade material ou jurídica de aqir.'’ f o grifo é 
nosso)

C. Leal inclui causas, suspensivas e interruptivas, no 
rol geral de causas preclusivas, e ao lado das causas que 
denomina impeditivas do curso ou do início do curso do prazo 
prescricional. As causas impeditivas se distinguiriam da outras 
duas porquanto, aquelas, seriam pré-existentes ao início do 
prazo prescricional, e, entre elas, arrola o tratadista a constância

31 Op. cit. pág. 1633
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do matrimônio, que impede o curso do prazo entre os cônjuges, 
a curatela, entre curador e curatelado, e assim por diante.

Para o tratadista, as causas preclusivas se 
dividem, portanto, em três categorias.

O que nos interessa aqui, entretanto, é somente a 
distinção entre as suspensivas e as interruptivas, que o estudioso 
define como sendo residente em seus efeitos, relativamente ao 
curso da prescrição, por isso que as suspensivas não determinam 
novo início da prescrição, terminada a suspensão, mas apenas o 
seu prosseguimento ou continuação; enquanto as interruptivas, 
pelo contrário, fazem com que, cessada a interrupção, o curso 
não continue em prosseguimento, mas tenha novo início, 
recom eçando.32

Desaparecendo ou cessando as causas 
preclusivas, a prescrição com eça a correr, ou prossegue o seu 
curso suspenso, conforme essas causas forem impeditivas ou 
suspensivas. E nisso, nisso, a interrupção se distingue da 
suspensão do curso prescricional, porquanto, interrompida a 
prescrição, ela recomeça, tendo um novo início, do qual se 
contará o prazo prescricional. 33

Carpenter, citando Virgil Rossel, comentarista do 
C. Civil Suíço de Obrigações, afirma que, na causa suspensiva a 
praescriptio quiescit, dormit, ao passo que, a interruptiva, 
aniquila a prescrição no passado... 34

O estudioso afirma, mais, que a divisão das causas 
interruptivas em naturais e civis não tem fundamento científico, 
pois a causa natural, na verdade, remove o fato donde se 
contou o prazo, de tal forma que, na prática, o prazo que 
recom eça a ser contado é o de uma nova prescrição, 
fundada por sua vez em fato novo e direito novo .35

Afirma também, e taxativamente, que o art. 172 
enumera, nos seus ns. 1, 2, 3, 4 e 5, todas as causas de 
interrupção admitidas pelo Código, com pletando : a

32 Op. cit., pág. 146
33 Op. cit., pág. 43
34 Op. cit., pág. 306
35 Op. cit., pág. 357
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enumeração não é simplesmente exemplificativa, sim é 
taxativa, de sorte que não há outras causas interruptivas além 
dessas cinco. 36

Notemos bem: as causas de interrupção são 
apenas cinco, e seu número é taxativam ente limitado, não 
existindo outras além delas.

Procurando definir o conceito de interrupção a 
partir de seus efeitos, Carpenter destaca que a suspensão é, em 
regra, um fato duradouro, ao passo que, “em regra, a 
interrupção é um fato instantâneo (2).”

Diz o nota (2) de Carpenter que a regra de que a 
interrupção tem efeito instantâneo, é infalível nos casos do art. 
172, ns. 2, 3, 4 e 5 do Código mas sofre exceção no caso do art. 
172, n. 1. Naquele caso, o efeito da interrupção seria diferente, 
porque, se destrói em um instante o prazo da prescrição 
anteriormente decorrido, todavia, não desaparece, mas, pelo 
contrário, subsiste, “ impedindo, enquanto a demanda não 
parar no seu andamento, que recom ece a correr o novo prazo 
de prescrição” . 37

Estranhamos que Carpenter se tenha manifestado 
nesse sentido, sobretudo depois de claramente ter precebido a 
distinção entre causas suspensivas e interruptivas, de afirmar que 
todas as enumerações respectivas são taxativas.

O que ficou dito naquela nota, corresponde a incluir 
uma causa suspensiva entre as interruptivas, ou arrolar o curso 
da dem anda com o causa preclusiva que não está no Código. 
Nenhuma das soluções parece adequada, o que não impede o 
próprio Clovis de trilhar o mesmo desvio, verbis: “ se inicie nova 
prescrição, cujo lapso de tem po se conta, desde que se ultima o 
ato interruptivo, se novamente volta à inaccão o titular do 
direito. “ 38 ( grifo nosso )

36 Op. cit., pág. 355
37 Op. cit., pág. 358/359
38 Bevilaqua, Clovis, Theoria Geral do D. C., actualizado por Achilles Bevilaqua, 
3a ed., Francisco Alves, RJ, 1946, pág.385.
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Grifamos a condicional, porque ela traz uma 
novidade, criação particular do grande tratadista. Como já 
dissemos, e é curioso observar, nem Clovis escapou do caminho 
geral: sem nenhuma justificativa científica, arrola como causa 
que impede a retomada do curso do prazo prescricional, a 
ativ idade da parte.

Ora, a lei não faz essa distinção. A lei diz que o 
prazo pode ser impedido, suspenso ou interrompido, e que, se 
não flui durante a suspensão, e recom eça a correr quando 
removida a causa de suspensão, de outra parte recomeça a 
correr, imediatamente, após a prática do ato interruptivo.

Entretanto, logo adiante, na obra citada ( fls. 387), 
Clóvis nos fornece uma pista sobre suas motivações, ao dizer 
que a c itação ordenada por Juiz incom petente tem força 
interruptiva, pois, caso só reconhecida em segunda Instância, e 
muito tem po depois, a nulidade, a consequência poderia ser a 
de que, mesmo pugnando por seu direito, o Autor visse o 
exercício do mesmo trancado pela prescrição intercorrente.

O que, segundo Clóvis, seria uma "extorsão legal” . 
Não cuidou, o Mestre, de examinar, no caso, a responsabilidade 
processual do Autor, quando por inépcia ajuizou a ação perante 
o Juiz que, para julgá-la, não tinha com petência.

A propósito, Ary Azevedo Franco traz uma 
interessante observação, por ele colhida no bojo da Apelação 
número 20.883, da Capital de São Paulo, afirmando que, 
segundo a maneira de ver dos votos vencedores, não corre a 
prescrição equivale dizer “ interrompe-se a prescrição” . Mas 
isto constituiria a subversão com pleta de uma técnica jurídica 
milenar e universal; desde os prístinos tempos do direito romano, 
o legislador já empregava as expressões non currit praescriptio 
quando desejava significar que uma determ inada causa 
suspendia a prescrição, e se utilizava do verbo interrupere para 
exprimir a interrupção prescricional.

O nosso C.C. não discrepou da técnica 
tradicional. Assim, os artigos encimados pela rubrica Das causas 
que impedem ou suspendem a prescrição, dizem: "Não corre a 
prescrição" (art. 168); "Também não corre a prescrição” (art. 
169); "Não corre igualmente” (art. 170).
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Sob a rubrica Das causas aue interrompem a 
prescrição, não se emprega uma única vez o verbo correr, mas 
interromper, tão só e só. 39

Essa diferença tão bem apontada por A.A. 
Franco, entretanto, não consegue se tornar visível para a 
maioria dos estudiosos do tema.

Entre as raras exceções, encontramos, numa 
decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul , 40 , a afirmativa de 
que as causas que suspendem a prescrição diferem das que a 
interrompem, porque as primeiras, apenas, paralisam o seu 
andam ento, o qual é retomado assim que cessa a causa 
impeditiva, ao passo que as que interrompem extinguem o curso 
feito, que se inicia novam ente, no mesmo ponto que cessar a 
causa interruptiva. " Isso é corriqueiro em direito, para não 
permitir controvérsia. “ , diz o Acórdão.

E, num caso em que se indagava se a 
reclam ação administrativa "teve o efeito de suspender” (grifo 
nosso), "a prescrição quinquenal em seu curso” , o Tribunal citado 
concluiu, depois da análise correta acima transcrita, desta 
forma adequada : " Ora, o autor só ajuizou esta ação mais de 
dois anos depois de haver cessado a causa de suspensão da 
prescrição... Somando-se esse tempo, em que a prescrição 
retomou seu curso, com o já fluído, por mais de quatro anos, 
anterior à suspensão, é evidente que ela já estava consumada 
quando o autor veio a Juízo.” (Grifos nossos)

Entretanto, em voto vencido, um dos julgadores entendia que a 
reclam ação é causa interruptiva, mas dando-lhe efeitos de 
causa suspensiva, pois não mandava contar o prazo durante o 
qual a autoridade deslindou a reclam ação e lhe deu solução, in 
verb is: “ ...interrompe a prescrição... ” , "... recom eçando o 
prazo da prescrição da data da solução administrativa...".

39 Op. cit., pág. 115
40 Ac. da 3a C. do TJRGS, de 1947, citado por W. Bussada em seu Código Civil 
Brasileiro interpretado pelos Tribunais vol. 1, tomo 3, ed. Liber Juris, RJ, ] 980, 
p á g .167
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O julgador, inclusive, cita em abono de sua tese 
arestos do S.T.F. (in Justiça, v. 13, pág. 69 ; RF 88/119 ) e do 
mesmo Tribunal (in Justiça, 26/410 e 29/209). Engano que nos 
surpreende, num membro daquele Tribunal, e dos citados por 
ele.

Mas, se naquele caso o desvio conceituai foi 
com etido pela minoria, a Segunda Turma do STF não vacilou em 
adotá-lo, à unanimidade, no RE. 80.153-SP, de 1976 41.

No caso, tratou-se de inconformismo expresso por 
funcionários do Estado de SP, a propósito de côm puto de 
vantagens, em que o Secretário da Fazenda praticou 
inequívoco ato de reconhecimento de existência de causa 
preclusiva, porém, novamente, confundindo suspensão com 
interrupção , ao afirmar literalmente que o ato do Sr. Secretário 
da Fazenda importou, inequivocamente, no reconhecimento do 
direito dos autores e de outros servidores na mesma situação, 
“assim interrompendo o curso... “ ( grifamos ). Depois de se 
indagar se, interrompida a prescrição, recomeçou a correr nos 
termos do art. 173 do C. Civil, desde a data do ato interruptivo, 
responde afirmando que, ante as peculiaridades da hipótese, o 
curso da prescrição não podia ser tido como retomado, pois o 
ato do Secretário não se limitou a um passivo reconhecimento 
de direito, mas foi mais longe, determinando a revisão dos 
vencimentos de todos os servidores na mesma situação, pelo 
que, na prática, instaurou-se, assim, instância administrativa, não 
para verificar a existência de direito, mas para concretizá-lo.42

Veja-se que o caso não é, exatamente, de falta 
de entendimento de conceitos, mas de malversação no seu 
emprego: se o ato da autoridade importou reconhecimento do 
direito, aplica-se o inciso quinto do artigo 172. Desta forma, a 
causa é interruptiva, e portanto o prazo recomeçou a correr 
imediatamente...

O que a Turma fez foi, demonstrando simpatia 
para com  os postulantes, enxergar o absurdo de uma instância 
administrativa nova, a instância “ para concretizar direitos” , que.

41 RE. 80.153-SP, apud Bussada, W., op. cit., pág. 148/153.
42 idem, ibidem, pág. 150
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se existisse, estaria fora do âmbito de incidência de causa 
suspensiva, do Dec. 20.910, art. 4o.

No corpo do Acórdão, que é longo, fala-se, 
diversas vezes, em suspensão e interrupção, para, ao final, 
atribuir efeitos de suspensiva a uma causa que se reconheceu 
antes, expressamente, como interruptiva.

Não espanta, portanto, que instâncias menores 
incidam no mesmo engano. Se a unanimidade dos tratadistas 
distinguem as causas suspensivas das interruptivas, justamente 
pelo seu efeito, (que o próprio “ nomem juris” está indicando), se 
as respectivas enumerações legais são taxativas, fica vedada a 
possibilidade de misturar as duas classes na peremanente 
tentativa de evitar a incidência da exceção prescritiva.

Seção IV 

O Sistema da Interrupção.

Passamos a nos aproximar de nosso objetivo, 
estudando o que seja, exatamente, o fenômeno da interrupção 
da prescrição. Depois de termos enfatizado que o prazo 
prescricional é peremptório, que se constitui em ditame de 
ordem pública, portanto, indeclinável, taxativo, imperativo sobre 
todo o sistema jurídico em que se insere, medida de interesse 
social e pilar da estabilidade, devemos nos defrontar com uma 
situação que contradiz tudo isto.

Em que consiste esta causa de paralisação, 
suspensão, interrupção e supressão do prazo que foi definido 
com o fatal? Qual seu fundamento e finalidade?

Esclareçamos, em tempo, que na verdade este 
ponto poderia ter sido ferido na seção anterior, ao tratarmos das 
causas de suspensão e interrupção e suas diferenças. Como, 
porém, o artigo 173 versa apenas sobre a interrupção, e uma vez 
que as causas suspensivas têm fundamento com pletam ente 
diverso das interruptivas, preferimos deixar para indagar do
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sentido e motivo dessa condição excepcional somente aqui, ao 
estudarmos mais de perto as causas interruptivas.

Digamos, apenas, que as causas que impedem o 
curso da prescrição são suspensivas, quando impedem o início 
ou o curso do prazo, suspendendo-o, o que significa, com o a 
palavra indica, que a contagem  pára (no seu termo inicial ou no 
meio de seu curso), e continua, após o desaparecimento da 
causa suspensiva, sempre ligada a uma condição pessoal dos 
envolvidos na relação jurídica em questão.

Já as causas interruptivas dependem  da vontade 
dos envolvidos, não apenas de seu estado, donde alguns as 
denominarem de causas volitivas: ou o credor pratica um ato 
entre as espécies subsumidas nos quatro primeiros incisos do 
artigo 172 do C. Civil, manifestando sua vontade de haver o que 
entende seu, ou o devedor pratica um ato de reconhecimento 
do “ debitum", previsto no último inciso do mesmo artigo.

Não há mistério ou dúvida possível até aí, a 
menos que se indague da possibilidade de inclusão de causas 
que aparentemente não estão previstas na lei - e então se trata 
de uma simples exegese por interpretação sistemática, que se 
resolverá pela subsunção, ou não, do fato à norma específica. 
Preocupa-nos, isto sim, saber porque a lei adm ite interrupção do 
prazo que estatuiu como fatal, inclusive com perdimento de 
todo o tem po já decorrido. Interessa-nos, tam bém , saber se o 
prazo reinicia imediatamente, como diz a lei, ou se é científica, 
lógica e legal a hipótese de uma interrupção com efeitos 
característicos de suspensão.

Finalmente, queremos saber se é coerente com o 
sistema e os princípios gerais do mesmo, a hipótese de serem 
promovidas sucessivas interrupções, de forma a tornar 
imprescritível, e portanto, perpétuo, na prática, o que a Lei 
define claramente com o temporário.

Perguntamo-nos se há limites para o número de 
vezes em que pode incidir a causa interruptiva, e se nosso direito 
ressuscitou o sistema de perpetuidade das ações.

Como dissemos anteriormente, poucos dos 
intérpretes consultados, sejam doutrinadores, sejam julgadores, 
enfrentaram estas questões, vitais para o claro entendimento do 
problema.
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O próprio C. Leal tão agudo em outros momentos, 
deixa de perceber o punctum  saliens, e, pior, revela nas 
entrelinhas do que afirma, que em seu subconsciente admitia a 
perpetuidade, pois declara expresssamente que a prescrição, à 
medida que vai, progressivamente, correndo, vai, também, 
“ roubando à ação a sua vitalidade", até que esta, 
com pletam ente exaurida, se extingue, pela consumação do 
prazo prescricional. Para êle, a interrupção da prescrição, 
destruindo os seus efeitos, restitui à ação toda a sua vitalidade 
primitiva, dando-lhe a mesma energia inicial, com o se 
renascesse. Pela interrupção prescricional, a ação 
rejuvenesceria e adquiriria uma longevidade que não tinha, 
aumentando o tem po de sua existência, prolongando-se, 
destarte, a sua du raçã o .43

Palavras elegantemente alinhadas, em estilo 
escorreito e belo, mas que representam, com o dissemos, o 
elogio da perpetuação das acães.

Perpetuação banida do direito moderno. Como 
diz San Tiago Dantas, os prazos de prescrição não podem 
ser reduzidos nem acrescidos pela vontade das partes. São eles 
estabelecidos pela lei em normas imperativas. Não se pode 
conceber a sua alteração "ao arbítrio de n inguém ."44

Essa imperatividade se reflete também na 
taxatividade da enumeração do artigo 172: ela é passível 
apenas de interpretação restritiva, como afirma a doutrina 
unanimemente, muito embora, depois, se contradiga ao aplicar 
(ou deixar de aplicar) o axioma, na prática, com o veremos.

Só a regra jurídica pode aumentar ou diminuir o 
prazo prescricional, afirma Pontes de Miranda . 45

As regras sobre prescrição, contidas no Código 
Civil, e aqui comentadas, incidem sobre todo o ordenamento, 
salvo lei expressa que tenha incidência especial.

43 Op. cit., pág. 225

44 Op. cit., pág. 403
45 Tratado de Direito Privado, pág., 278, tomo Vi
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Nesse sentido, entre outros, Pedro Orlando 46, a E. 
Segunda Turma do STF 47 , e o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais.48

Naquele julgamento do STF, o Min. Hahnemmann Guimarães 
afirmou que a melhor interpretação da lei é, certamente, a que 
tem em mira o fim da lei, é a interpretação teleológica, e, no 
caso concreito, o que a lei quis, de modo geral, foi libertar o 
devedor no caso dessa dívida ínfima, impossibilitando que 
qualquer credor o importune indefinidamente.

Apoiando-o, o Min. Orosimbo Nonato tam bém  se 
manifestou, por ocasião de seu voto, dizendo que a prescrição 
tam bém  é, em si, norma de ordem pública. O seu fim, para 
aqueles Ministros, é não permitir que se eternizem demandas, 
dúvidas e controvérsias.

Resta, ainda, lembrar, com C arpenter49, que, nos 
quatro primeiros incisos do art. 172, a lei é rigorosa, pois são atos 
que partem do credor, visando bloquear uma defesa 
concedida ao sujeito passivo, donde a enumeração ser taxativa, 
não podendo ficar ao livre arbítrio do credor a escolha do ato 
que usará para tanto. Já no inciso quinto, a lei cede seu rigor, 
pois que invito non datur beneficium.

A taxatividade dos dispositivos em estudo 
aparece com muita clareza num ponto que veremos 
brevemente, a seguir, porque ilustra bem o rigor dos intérpretes a 
respeito.

Trata-se da exigência de que o protesto do 
segundo inciso do artigo 172 seja específico, no sentido de se 
auto declarar efetivado, para os efeitos daquele inciso, ou seja, 
interromper a prescrição em curso.

46 Op. cit., pág. 121
47 RE. número 9.189 - SP - in R. Forense, vol. 127, pág. 394
48 Agravo n. 3.515 de Abre Campo - in R.F. 133/494
49 Op. cit., pág. 383
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C. Leal tam bém  se pronunciou a respeito, 
afirmando que não basta um protesto genérico, sem 
individuação no fim para que é feito, mas é mister que o titular 
declare, de modo explícito, que ele tem por fim interromper a 
prescrição. 50

No mesmo sentido, Carvalho Santos, afirmando 
que, para interromper, são necessários atos que, 
inequivocamente, visem à interrupção. “ 51

E, citando Aresto, reitera que o protesto, para ter a 
virtude de interromper a prescrição, deve se referir diretamente 
ao fim colimado, isto é, a prescrição que visa fique interrompida.
52

Assim também foi afirmado, no Acórdão da 3a C.C. do TAGB, 
invocando, em seu abono, lição de Coelho da Rocha, in Inst. 
par. 45, nota à regra 12, que a regra de prescrição não pode ser 
interpretada de forma ampliativa, por se tratar de matéria de 
Direito estrito. 53

A 6a C.C. do TJSP, foi mais longe, definindo que a 
apresentação do título em concurso de credores que não seja 
do devedor cambial, não tem o condão interruptivo, (muito 
embora o C. Civil não seja tão específico, e refira apenas 
"concurso de credores” ) .54

Também a 4a C.C. do mesmo Tribunal declarando 
ser pacífico, tanto na doutrina com o na jurisprudência, que o 
simples protesto cambial não tem o condão de interromper a 
prescrição. " 55

50 Op. cit., pág. 199
51 C. Santos, J.M., C.C. Bras. Interpretado, vol. 3, fls. 42ó, citando RT 73/85
52 Idem, ibidem, pág. 429, idem RT 80/444
53 Ag. de Pet. 7.762, un., em 16.03.72, in Arquivos do TAGB, 9/107, apud W. 
Bussada, op. cit., n. 1.057
54 Ag. Instr. n. 112.330, un., de 05.10.62, in RT 342/239
55 Ap. 138.690, un., de 17.12.64, in RT 380/169
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Na mesma linha, o pronunciamento da 3a C.C. do 
mesmo Tribunal, no sentido de que a vistoria ad perpetuam rei 
memoriam, por não ser especificamente dirigida à interrupção, 
não tem o dom de interromper : “ Somente o interrompe, a 
ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 172 do C. Civil. A 
c itação de que trata o n. 1 só pode ser aquela para os termos 
da ação em que o direito é reclamado...” 56

No mesmo sentido, RF, 132/406, RT 193/457, RT 
344/155, e, se não forem suficientes, a Súmula do STF n. 154, que 
de maneira ampla, nega efeitos característicos de interrupção, 
para a “simples vistoria".

Mais: o ato do devedor/prescribente que vale 
para os efeitos do inciso quinto do art. 172, tam bém  deve ser 
inequívoco no sentido de reconhecer o direito do credor, 
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, em que foi 
relator o Min. Aliomar Baleeiro.57

Resumindo, p o rta n to :

-o protesto deve ser específico, não valendo o 
protesto cambial,

-a habilitação em concurso de credores deve ser 
em processo específico, com menção expressa ao direito em 
vias de prescrever,

-e, enfim: os meios de interromper o curso do 
prazo prescricional são apenas os do Código, incisos 1 a 5, 
devendo-se interpretar o rol, sempre, restritivamente.

Perguntemo-nos agora: pode a interrupção ser 
repetida indefinido número de vezes, de tai forma que, até, se 
supere o prazo máximo de prescrição previsto na Lei?

56 Ap. 218.531, un., 13.09.73, in. RT 459/85
57 I a Turma do STF, em 16.10.74, no RE n. 78.064-Pr„ obtida diretamente do 
terminal do PRODASEN
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Quem nos chamou a atenção para o assunto foi 
Bento de Faria, c itado por Washington de Barros Monteiro 58 e, 
finalmente, localizamos o precioso texto original, que 
procuraremos resumir. Trata-se de um artigo publicado pelo 
Mestre na Revista Forense, do qual destacamos a parte 
minimamente essencial.

O título do artigo já anuncia sua conclusão : A 
prescripção recom eçada pode ser novamente interrompida ?

E responde o articulista : “a prescripção
interrompida, diz a Lei, recom eça a correr da data do acto que 
a interrompeu (Código Commercial, art. 453; Código Civil, art. 
173), ficando assim inutilizado todo o tempo, anteriormente, 
decorrido. “

Daí surge o princípio estabelecido, com o regra, 
para emprestar à nova prescripção idêntico caráter da anterior 
e subordiná-la à regulam entação dos mesmos dispositivos.

Nesse fundamento, diz Bendo de Faria assentar a 
possibilidade que sempre se tem referido, ao titular do direito em 
vias de prescripção, de interrompê-la sempre que o quiser, e 
sem limitação no número de vezes.

A seguir, confessa o Mestre que confessa ter, até 
pouco tem po antes de preparar aquele artigo, ace itado essa 
doutrina generalizada sem nunca se insurgir contra ela, talvez 
por não enxergá-la controvertida durante o tem po da sua 
anterior profissão de advogado.

Apresenta com o justificativa para não se ter 
perguntado a respeito do assunto, de um lado seu intenso ritmo 
de trabalho, e de outro, o fato de não lhe ter ocorrido, na 
profissão, situação semelhante. Daí, o fato de não lhe ter 
ocorrido duvidar da legitim idade de princípio capaz de, na 
prática, assegurar o exercício indefinido da interrupção.“

58 Monteiro, W. Barros, Curso de Direito Civil, Saraiva, SP, 1968, vol. 1, Parte 
Geral, pág. 317
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No seu mea culpa, entretanto, 
reconhece que, no desempenho da função de julgador, com 
responsabilidades, evidentemente, muito maiores, teve a 
opportunidade de considerar, com  detença, aquele assunto, 
chegando a conclusão “ discordante do canon acima referido 
para adoptar, isoladamente, opinião differente."

Intimorato, afirma o articulista que pode 
perfeitamente fornecer as “ as razões que assim me tornam 
hereje. “ , dizendo que a perda do direito, ou da ação atribuída 
para o fazer valer, foi e é estabelecida, não por considerações 
de ordem particular, mas, sem atenção ao indivíduo, em 
benefício da vida colectiva. Pois, para êle, esse é o fundamento 
da prescrição por que, tudo deve ter um fim e o Estado é 
interessado em que os direitos não permaneçam por muito 
tem po sem exercício.

Assim, prossegue Bento de Faria, assentada na - 
negligência a razão da imputabilidade contra o titular de 
crédito, procurou-se proscrever o regime das ações perpétuas, 
já malferidas desde 424 por Teodosio, o Jovem : parece que 
permitir, ilimitadamente, a interrupção do prazo respectivo não 
removeria, mas faria surgir esse periculum litium.

Pois bastaria que o interessado, sem ajuizar seu 
crédito para exigí-lo, por outro meio qualquer, por exemplo, pelo 
protesto interrompesse continuadamente, em tempo util, o 
curso do prazo fixado para extinguil-o, para que se perpetuasse 
a ação respectiva.

A legitimidade de um tal proceder não se ajusta, 
evidentemente, ao objectivo da instituição legal, diz o articulista, 
pouco importando, nessa linha de raciocínio, a regra doutrinária 
que empresta, à nova prescripção, igual natureza da que foi 
interrompida, para sujeitá-la à possibilidade de iguais 
interrupções, ad infinitum. Tal situação seria incompatível com  
a ordem social e o interesse do Estado. “

Da exceção que, por eqüidade, permite o 
recom eço da prescrição interrompida, não pode resultar o 
direito de interrompê-la continuamente, sem restrições, quando 
se atentar ao objetivo principal, senão único, do questionado 
instituto.

Certo é que a lei expressamente defere o novo 
prazo com o conseqüência do acto  interruptivo, mas também
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não menos verdadeiro é que silencia sobre a reiteração da sua 
prática. Assim, a tese dos defendem a sua possibilidade, é 
baseada em suposições, não na letra da lei.

Que deduzir daí ? Sua possibilidade? Não, 
responde Bento de Faria, porque a razão fundamental da 
prescrição se opõe a que possa ser anteposto, à conveniência 
social, o interesse particular do titular do crédito.

E não, também, porque, do contrário, tornar-se-ia 
possível o exercício útil de ação além do prazo fixado, como 
máximo, para extinccão de aualauer direito.

E termina, o Mestre, afirmando: “ Tenho, pois, para 
mim, que - não é lícito interromper a prescripção por mais de 
uma vez. Desse modo votei na appellação n. 5.250, julgada em 
23 de setembro de 1927. E a circunstância de não ter merecido 
a honra de uma companhia, não me desanima de continuar 
sozinho esse caminho. Rio, 5.11.1928. " 59

Por outro aspecto, autoridades com o Sant Tiago 
Dantas e Pontes de Miranda pleiteiam a redução dos prazos 
prescricionais, o primeiro, afirmando que os prazos de prescrição 
são todos eles fixados em lei, e que se nota, no direito moderno, 
uma tendência para fixar tais prazos em nível mais curto do que 
os antigos. “ 60

E o segundo, concordando e justificando a 
necessidade desssa redução de prazo, para afirmar que, seja 
com o for, a crítica científica tem exprobrado, com razão, a 
rigidez excessiva de alguns prazos, que a história sugeriu, ou os 
legisladores adotaram, e o fato de serem demasiado longos, 
destoantes do ritmo rapidíssimo da vida de hoje, termina citando 
A. von Tuhr, Der Allgemeine Teil, 3, 509.” 61

Igualmente, para Carpenter, se fosse adotado 
um prazo muito mais curto para a prescrição ordinária das 
ações, o proprietário vítima da usurpação e o credor vítima da

39 in Revista Forense, vol. 53, pág. 222/224
60 Op. cit., pág. 402
61 Tratado de Direito Privado, pág. 281, tomo IV
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impontualidade reformariam os seus hábitos de desídia e 
indolência, que nenhum proveito trazem para a comunhão 
soc ia l. 62

Se outra razão não houvesse, e mostraremos 
adiante que há, esta seria suficiente para se recusar o efeito da 
perpetuação que, indiretamente, querem conferir à interrupção 
operada na forma do inciso primeiro do artigo 172 do C. Civil.

Antes de terminarmos as considerações desta 
Seção, devemos anotar, ainda, nosso entendimento a respeito 
da distinção entre prescrição e decadência:

Houve quem tentasse discernir entre Prescrição, 
Decadência, Caducidade, Preclusão e Perempção, com o 
Iduma E. W. L. de Abreu 63 , porém sem sucesso prático, ao que 
nos parece. A não ser que se queira teorizar am plamente, não 
cabe esta indagação no Direito Civil Brasileiro, uma vez que o 
nosso Código Civil dela não cogitou. Perempção e Preclusão 
são fenômenos de caráter processual, que aqui não estão em 
questão. Quanto à distinção entre decadência e prescrição, 
somos de entendimento que as posturas apresentadas não têm 
sustentação, e ademais, são inúteis, enquanto o nosso Código 
Civil estiver em vigor, na redação atual.

Em nosso abono, invocamos as opiniões de C. 
Santos 64 , e Serpa Lopes: “esse dédalo imenso nos araiais 
doutrinários... “ 65.

O mesmo C. Santos chega a arrolar 24 prazos 
decadenciais do Código Civil 66 , mas sem nos convencer, 
também, da necessidade da distinção entre uma e outra 
categoria.

62 Op. cit., pág. 460
63 Art. na Rev. de Inf. Legisl. do Senado Federal, vol. 43, págs. 106/134

64 Repertório citado, pág. 83
65 Op. cit., pág. 579
66 Rep. cit., págs. 83/85
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C. Leal 67 , Fábio Fanuchi 68 ; Carlos da Rocha 
Guimarães 69 ; Ruy Barbosa Nogueira 70 e Milton dos Santos 
Martins 71, entre outros, tentaram estabelecer essa diferença. 
Confessamos que não ficamos convencidos da justeza e da 
utilidade de suas observações.

C. Lea l72, com C. Santos e outros, procura afirmar 
uma diferença no fato de que o prazo decadencia l se 
estabelece antes do ajuizamento da ação (ou seja: se a ação 
cabível não for ajuizada em tempo, o prazo fatal que acarreta o 
encobrimento da eficácia é cham ado de decadencial...) 
porque a eficácia do direito dependia, de origem, do seu 
exercício dentro de um prazo prefixado... “ 73

Outros, preferem dizer que a prescrição só 
com eça a correr da vio lação do direito subjetivo, com o o Min. 
Djaci Falcão relator do R.E. 80.263.74

Mas, a discussão nos parece estéril, face aos 
termos da lei, face à natureza das coisas, e porque, ao nosso 
tema, pouco importa se o mesmo prazo preclusivo se chama, 
aqui. Decadência, e ali, Prescrição, muito embora haja quem 
sustente que o prazo decadencia l não é passível de 
interrupção, esquecendo que esta figura não existe em nosso C. 
Civil.

Trazemos o assunto à baila, apenas para ressaltar 
que fomos até ele, na esperança de encontrar alguma 
explicação para o problema em estudo.

67 Op. cit., págs. 393/397
68 Fanuchi, Fábio, A Decad. e a Prescr. em Dt° Tribut., 2a ed„ Res. Tribut., SP, 
1982
69 Guimarães, Carlos da R., Prescrição e Decadência, Forense, RJ, I a ed., 1980
70 Nogueira, Ruy B„ A Decadência no Dt° Brasileiro, Co-ed. IBDT e R. Tributária, 
SP,1982
71 Martins, M. Santos, Prescrição e Decadência no Anteprojeto do C. Civil, in 
Rev. de Dt° Civil, ano 5, vol. 17, pág. 22
72 Op. cit. págs. 115, 121 e 177, entre outras
73 Idem, ibidem, pág. 115
74 2° Turma do STF, aos 11.11.77, in RT 84/352
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Ademais, até tem po relativamente recente não 
fazia, a Doutrina, distinção entre os dois conceitos.

Entretanto, nada de novo foi possível vislumbrar, 
neste cam po, a não ser a constatação de que os prazos, ditos 
decadenciais, são peremptórios, não podendo ser suspensos 
nem interrompidos. Ou o ato é praticado, antes do final do 
prazo, ou este corre até trancar o direito correspondente.



50

CAPÍTULO II

EXEGESE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INCIDENTES

Aplicação do art. 172, inciso primeiro, do 
Código Civil Brasileiro, para os efeitos do 
art. 173 do mesmo Código, pelos 
Tribunais nacionais.

Sumário : 1. O processo com o causa 
interruptiva. 2. A c itação na forma do 
art. 219 do CPC. 3. C itação em processo 
extinto. 4. A teoria da inércia. 4.1. Inércia 
a qualquer título. 4.2. Inércia da parte 
autora. 4.3, Inércia do Judiciário. 7. A 
teoria do obstáculo.

Se não, vejamos:

Reza o artigo 172, do Código Civil:

A prescrição interrompe-se:

1 - Pela c itação  pessoal feita ao devedor. “

À primeira vista, é um texto simples, claro e não 
passível de grandes discussões doutrinárias. Entretanto, esse 
pequeno dispositivo, com binado com o artigo seguinte do 
mesmo Código, gera uma aplicação prática, tão contrária à 
melhor técnica e exegese dos dispositivos, quanto oposta ao 
próprio texto literal.

Diz o artigo 173:

A prescrição interrompida recom eça a correr da 
da ta  do ato que a interrompeu, ou do último do 
processo para a interromper. “

Aparentemente, o sistema é de intelecção 
induvidosa: o que dizem os dispositivos citados?
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1. Que, a c itação para o processo interrompe o 
andam ento do prazo prescricional;

2. Que esse prazo recomeça o seu curso, a partir 
do ato que o interrompeu, ou do último ato do processo utilizado 
para interrompê-lo, quando se trate de ato complexo;

3. Que, por processo para interromper a 
prescrição, entende-se o conjunto de atos, necessários para 
produzir um dos fenomenos processuais indicados no artigo 172, 
quais sejam: a c itação por edital ou por precatória, ou mesmo 
por mandado, que dem ande uma série de atos para se 
completar, o protesto judicial na mesma forma, a habilitação 
em inventário ou concurso de credores.

A expressão “ processo para interromper” , deve ser 
interpretada pelo seu sentido literal. Como se sabe, toda a 
atividade humana se aperfeiçoa por atos, simples ou 
complexos. A esta série de atos que com põem  um ato 
“com plexo” , pode-se denominar corretamente "processo” , na 
medida em que são uma sequência de atos tendentes, todos, a 
um único fim.

Assim, a c itação pessoal, normalmente efetivada 
mediante a leitura e entrega do mandado, pelo Oficial ao 
citando, torna-se, quando se trate de citação a ser procedida 
por Carta Precatória, mais evidentemente, um processo, um iter, 
um caminho a ser percorrido antes que o objetivo tenha sido 
a lcançado.

Foi a este tipo de processo que a Lei quis se referir, 
no caso, tanto mais que utiliza a expressão “ processo para a 
interromper” .

Parece muito evidente que o processo de 
execução, verbi gratia, não é um processo adotado para 
interromper a prescrição, e sim um processo expropriatório em 
cujo bojo, com a c itação inicial, se dará a interrupção em tela.

Entretanto, o que os intérpretes, tanto julgadores 
quanto doutrinadores, têm entendido, a partir de tais textos 
legais, é algo com pletam ente diverso, e o exame dessas 
interpretações constitui objeto do presente capítulo.
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Seção I

O Processo, em si, visto com o causa 
interruptivo-suspensiva do curso do prazo prescricional.

Depois de localizados os intérpretes que atribuem 
efeito suspensivo à interrupção do curso da prescrição, 
elaboramos classificação que os subdivide em oito vertentes. O 
primeiro grupo, é o daqueles que vêem, no próprio processo 
judicial, uma causa de interrupção-suspensiva ( sic ) do prazo.

Com outros, partilha. Câmara Leal, a tese de que 
o processo, ele mesmo, em sendo o contrário da inércia, 
“ interrompe" o prazo, “e por isso, enquanto dura a dem anda, 
não se inicia um novo prazo prescricional."75

Contra, e em favor de nossa tese, a 3a C.C. do 
TJSP, entendendo que o novo prazo prescricional com eça a 
correr, no protesto judicial, a partir da data da notificação, e 
não a contar da data da entrega dos autos ao requerente, 
reconhecendo, assim, que os atos posteriores à c itação não têm 
(e nem poderiam te r ), efeito interruptivo.76

Outros, vão um pouco adiante, vendo, no 
processo em andam ento uma causa interruptiva. Ou seja : o 
processo (não mais a citação) é uma causa interruptiva "lineal" 
(no dizer de P. de Miranda), a qual permanece em vigor 
enquanto o processo judicial estiver em andamento. Quando 
ele se paralisar, o prazo prescricional recom eça o seu curso, 
interrompendo-se novamente, porém, tão logo qualquer ato 
venha a ser praticado no processo. Neste passo, Pontes pode ser 
filiado à corrente, adiante estudada, que classificamos com o o 
grupo defensor da “ teoria da inércia “ . ( para aquele grupo, é

75 in. Ac. 3a C.C. do TAGB, Ag. Pet. 7.762, un. em 16.03.72, Arquivos do TAGB, 
9/107, c itado por W. Bussada, op. cit. pág. 157/158

7* Ap. 133.143, un., 21.05.64, in. RT 373/158
77 RE. 73.331, SP, in RTJ 67/169
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somente a inação do Autor, que propicia e permite o fluxo do 
prazo).

Assim, também, a Segunda Turma do STF, ao dizer 
que a prescrição intercorrente pressupõe diligência que deva ser 
cumprida pelo autor da causa, isto é, algo de indispensável ao 
andam ento do processo, e que ele deixe de cumprir em todo o 
curso do prazo prescricional.77

A decisão é longa (fls. 169/176), mas não traz 
nenhum fundamento científico, para ab on a ra  tese que abraça. 
Tudo indica que seja mais uma tom ada de posição com base 
no princípio canonista de que ninguém deva ser "punido" sem 
falta, principalmente se este alguém for o C redo r: se o processo 
parou por culpa do serventuário, não pode esta falha ser 
debitada ao autor, que limitou-se a esperar pelo andam ento do 
feito, praticando os atos que lhe competiam...Mas, dizemos nós, 
tam bém  sem que tivesse tom ado qualquer iniciativa para 
apressar o seu andamento, ou para implementar as diligências 
necessárias ao prosseguimento. Aí se vê, sem dúvida, vestígio de 
influência dos defensores da teoria de que o processo, em sendo 
público, é dever do Estado, e deve, por êle, ser impulsionado.

Notável, a decisão da I a Turma do STF, ao decidir 
que a prescrição na ação acidentária (baseada em acidente 
de trabalho) só com eça a correr a partir da perícia que dá 
conhecim ento da enfermidade, ao trabalhador. Se a c itação e 
os atos subseqüentes não interromperam o prazo, como
sustentar que os posteriores o façam? 78 Certamente, é mais 
uma decisão movida, antes pela benevolência, do que pelo 
espírito jurídico-científico.

Outra corrente, entende que a Sentença
interrompe a prescrição.

Esta, é repelida, de modo geral, pelos Tribunais, mas
insiste, a ponto de receber um voto de censura veemente do
Min. Orosimbo Nonato 79 , que afirma enfáticam ente não

78 RE 82.734, SP, em 10.04.79, in RTJ 90/538
79 Citado por Ary A. Franco, op. cit., pág. 48/49
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concordar em que possa existir, em nosso direito, a prescrição de 
sentença. Porque "tenho com o inadmissível a persistência, em 
nosso direito, da “ actio  judicati ” , desaceito a subsistência da 
perpetuação da lide, e não recebo, data venia, a possibilidade 
da novação anômala ou judicial.” 80

Mais, e piorando: a 3a C.C. do TJMG, entendeu 
que o simples ingresso em Juízo é medida bastante e capaz de 
operar a interrupção da prescrição, e não apenas a citação 
v á lid a ." 81

A decisão contém  absurdos, com o dizer que 
“ninguém" contesta que os processos preparatórios interrompem 
a prescrição, afirmar que, mesmo que o titular do direito não 
entre com a ação  principal, interrompida está a prescrição, e 
outros, que a tornam lamentável, como exemplo de falta de 
bom senso jurídico.

A corrente atinge seu auge com o primeiro TACSP, 
ao dizer que o "ato denunciador da sua intenção de cobrar a 
dívida” é o suficiente para que o credor interrompa o prazo 
prescricional. 82

Seção II

Citação feita na forma do parágrafo segundo, 
do artigo 219doCPC.

A ap licação do artigo 219, parágrafo segundo, do 
Código de Processo Civil vigente, correspondente ao artigo 166, 
mesmo parágrafo, no Código de Processo Civil de 1939, gera 
outra série de indagações. Rezam os dispositivos:

80 A propósito, vejam-se: Arquivo Judiciário, 110/249; RT 164/275, 167/596,
181/749, 189/353, 212/241 e 484, 218/254, 274/702, 288/704, 291/298 e 171, 
299/176, 307/225, 311/195: Rev. For. 160/259, 165/116
81 Ag. de Pet. 11.741, un„ em 22.06.72, in RT 499/214
82 Ap. 192.781, un„ em 11.04.73, in RT 459/121
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Artigo 219- A c itação  válida ... interrompe a
prescrição.

parágrafo primeiro- A prescrição considerar-se-á 
interrompida na da ta  do despacho que ordenar a c itação .

parágrafo segundo - incum be à parte, nos dez 
dias seguintes à pro lação do despacho, promover a c itaçà o  
do réu.

O primeiro parâmetro a ser seguido, é o que 
determina que a interrupção é operada pela citação, segundo 
a letra do C. Civil. O dispositivo processual, no diploma antigo e 
no atual, estabelece apenas que se dê efeito retroativo à 
c itação operada fora do prazo, ou melhor dizendo, efeito 
antecipado àquela feita além do prazo prescricional. Em nosso 
modo de entender, o dispositivo processual constitui perigoso 
precedente, e mais uma abalo nas colunas, já minadas, do 
instituto da prescrição. Mas com o é Lei, deve ser respeitado. De 
lege ferenda, entretanto, aconselhável pareceria uma 
proibição expressa de qualquer tipo de prorrogação. Se a parte 
interessada dispõe de um longo prazo, de dez, vinte anos para 
propor a ação, porque dilatar tal prazo, apenas se o titular, 
desinteressado, o deixou esgotar-se, em sua quase totalidade? 
Em direito, estas dilações não são de boa técnica, por 
excessivamente perigosas. Digamos que a parte é citada por 
edital, com prazo de trinta dias para apresentar defesa. No 
último dia do prazo, vem requerer ao juiz vistas dos autos e 
d ilação do prazo, a pretexto de que só então teve 
conhecimento da lide, faltam  algumas horas apenas para 
esgotar-se o prazo, e não teria “ tem po útil” para elaborar a 
contestação... Duvidamos que houvesse alguém disposto a 
conceder e defender juridicamente tal dilação, a té  porque, 
abriria um precedente para que fosse requerida e obtida 
tam bém  no penúltimo dia do prazo, e assim por diante. 
Interessante observar que, quanto aos prazos processuais o 
Código de Processo Civil não tem esta generosidade, mas, 
neste caso do artigo 219, não hesita em atingir, diretamente, o 
prazo substancial, que é do Código Civil. Esta invasão, inclusive,
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nos parece discutível e pouco legítima, embora não devemos 
entrar nesse tema, pois longa seria a digressão.

Confirmam nosso entendimento, a decisão do STF 
no RE 10.587, de 1952 , afirmando que “é a c itação válida que 
produz a interrupção da prescrição “ 83 , e a Primeira C.C. do 
TAPR, que reconhece, expressamente, ser induvidoso, na forma 
do art. 263 do CPC, que a simples propositura da ação não tem 
força capaz de interromper a prescrição ou, mesmo, evitar que 
se consume a decadência, sendo, o despacho do juiz, o ato 
capaz de suspender o curso do prazo de decadência. Segundo 
aquele Tribunal, os efeitos deste despacho perduram, até que 
se efetive a c itação e, mesmo assim, desde que obedecido o 
prazo do par. segundo do art. 219. No caso, aplicou o Tribunal o 
art. 263 do CPC, que atribui os efeitos antecipados da citação à 
distribuição ou ao despacho que manda citar, mas deixando 
claro que tais efeitos só têm eficácia quando, se e depois que a 
c itação válida seja efetivada.84

A respeito do privilégio do art. 219, embora a lei 
seja clara, nem todos percebem que a prorrogação deve ser 
requerida pelo Autor, e apenas pode ser deferida pelo Juiz. 
Nesse sentido, a I a T. do STF, afirmando que a c itação deve 
seguir-se à distribuição ou despacho , e necessáriamente no 
prazo de 10 dias ou na prorrogação até noventa dias, requerida 
e concedida, a critério do magistrado, mas sem proteger a 
inércia da parte, que não requereu a prorrogação. 85

Idem, o I o TACIVSP, afirmando que a c itação só 
interrompe a prescrição, se feita de acordo com  o art. 219 do 
CPC. Não requerida a prorrogação do prazo, não houve a 
interrupção da prescrição com o despacho.86

83 Decisão da 2a T., obtida do PRODASEN (serviço de processamento de dados 
do Senado Federal, acessado por terminal de texto, e que não fornece 
outra identificação)

S4 Ap. Civ. 402/80, de 2.12.80, un., da I a C.C., in Rev. de Direito Civil, vol. 23, 
pág. 210

85 RE 67.945, de 18.02.70, un., in Prodasen
86 Ap. 247.996, in RT 523/148
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Da mesma forma, a primeira Turma do STF, 
afirmando que, não existindo requerimento do credor, ficou 
insubsistente o antecipado efeito da interrupção da prescrição.
87

Também o Trib. de A lçada do RGS, ao afirmar que 
incumbia à autora permanecer vigilante, no cumprimento da 
diligência citatória. Havendo marasmo no serviço cartorário ou 
embaraço, deveria ter postulado providências ao juiz da vara:

E prossegue, citando E.D. Moniz de Aragão, em 
seus Comentários ao CPC. : "no caso, contudo, de haver 
em baraço a impedir a realização da c itação nesse lapso, 
poderá o juiz prolongá-lo até o máximo de 90 dias, (dilatável 
ainda, consoante os artigos 182 e 183) desde que o 
interessado requeira fundam entadam ente nos cinco dias 
seguintes aos primeiros dez em que a c itação deveria ter sido 
feita... A prorrogação, assim, não é autom ática. Depende de 
requerimento e de justificação ou motivação. Por isso, escoado 
em vão o prazo, ...a prescrição estará consumada, “ (in op. cit., 
pág. 200). 88 89

Donde não se entender com o pôde a Seg. T. do 
STF dizer que a prorrogação de prazo, a que se refere o art. 166, 
par. segundo, do CPC, pode ser implícita, uma vez que “ o que 
a lei pune é a inércia do autor..." 90

Permissa voenia do Excelso Pretório, onde está a 
Lei “ que pune a inércia do Autor" ?

Outra linha de pensamento se desenvolve, a 
partir do falso pressuposto, constante do julgado retro, de que 
não se pune senão a inércia do credor. Essa premissa, por sua 
vez, se funda no canonismo a que já nos referimos, bem com o 
no falso conceito, abraçado por muitos, inclusive C. Leal, de que

87 RE 99.867-5, un„ em 30.04.84, in RT 601.268
88 Ap. Civ. 13.328, juig. un. pela C. Civ. Esp. do TARGS, em 29.06.77, apud W. 
Bussada, op. cit. pág. 146, n. 1.052
89 No mesmo sentido, RT 316/195, 321/198, 336/154 e muitos outros
90 in RE 44.375, julg. em 26.10.65 - ementa obtida do Prodasen
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o fundamento da prescrição seria a presunção de renúncia do 
credor, abstraída a partir de mera suposição: se não praticou 
ato, supõe-se que renunciou.

Adiante, examinaremos melhor tal corrente, 
porém, desde logo, devemos deixar claro que o erro nasce na 
escolha do fundam ento errado. A prescrição, com o temos visto, 
é Instituto de Ordem Social, que não visa punir ninguém, nem 
beneficiar outrem. Simplesmente é uma questão de ordem 
pública.

Assim, não há que se cogitar de inércia: o credor 
tem, é certo, variados meios e ocasiões para pedir a 
prorrogação, com o bem explica Moniz de Aragão retro citado. 
Quando não os usa, nem é punido, nem se presume sua 
renúncia para puni-lo: só e só, perfaz-se o prazo, que não foi 
dilatado, ou porque não o requereu, ou porque o juiz não lho 
concedeu, por não ter sido, dessa premência, convencido.

Mas, o desvio a que nos referimos caminha, e 
estabelece outra escapatória para o Autor relapso: é a teoria 
que denominaremos de "teoria da prom oção” . Diz a lei que o 
Autor deve "promover a c itação" dentro do prazo do art. 219. 
Intérpretes tiraram, daí, a conclusão de que “ promover" é 
praticar os atos que lhe possam competeir pessoalmente, ou a 
seu procurador, e nada mais.

Exempli gratia: num caso, em que com petia ao 
Autor pagar previamente as custas da diligência (em ação 
rescisória de com petência originária de Tribunal), entendeu este 
que, como tinha sido feito o mesmo depósito em tempo, não 
podia ser o autor “ punido” com a declaração de 
prescrição, uma vez que lhe não competia “extrair o m andado 
e cumpri-lo” ...O comentário de Moniz de Aragão que retro se 
vê, fulmina adequadam ente essa “ teoria" (adotada, 
igualmente por Hélio Tornaghi, citado na Ap. 234.263, do TACSP) 
91 , e pela segunda Turma do STF, no RE 82.627 de 23.09.77 92, 
implicitamente.

91 Julg. un. da primeira C. do Io TACSP, apud W. Bussada, op. cit., pág. 142, n. 
1051
92 Apud Prodasen
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Aquela "teoria da inércia” que veremos 
novamente adiante, com mais vagar, foi tam bém  repudiada 
claram ente por Ary A. Franco, que transcreve julgado não bem 
identificado, em que foi relator Bento de Faria, segundo o qual, 
não basta que se ajuize o feito dentro do prazo: é fatal que a 
c itação seja feita dentro do prazo da lei, ou de sua prorrogação, 
deferida pelo juiz.93

Da mesma forma, e extensivamente, no RE 6.806- 
SP, a segunda Turma do STF, sendo relator o Min. Orosimbo 
Nonato, o qual invoca inclusive Pontes, para verberar : 
esperemos que, agora, com o parágrafo segundo (do art. 166 
do CPC), os juizes não continuem tão benévolos, dispensando a 
c itação com hora certa, ou a c itação por edital, “ que exaurem 
as espécies de citando "difícil” .”94

Infelizmente, o Aresto conclui pela não ocorrência 
da prescrição, dado que a “ cu lpa” pelo atraso não teria sido do 
Autor, adotando, aí, a tal teoria da “ prom oção” da citação, 
retro identificada. O texto é longo para ser transcrito, e só de sua 
leitura extensa se percebe como, depois de citar todos os 
fundamentos corretos, o julgador deles se afasta, para, por um 
atalho indevido, chegar ao resultado que possa ser mais 
benéfico para autor desidioso.

Em verdade, querremos crer que essa atitude, 
essa postura mais favorável ao Credor, nasce de uma postura 
geral que faz parte da carga cultural portuguesa que 
carregamos. Como prólogo de uma de suas magníficas obras, o 
grande Eça de Queirós insere a seguinte frase: não existe maior 
vergonha do que falir.

Daí, deste tipo de postura, pode-se entender 
vários mecanismos contidos em nossa Lei de Falências e 
Concordatas, que trata o empresário em dificuldades, muito 
mais com o merecedor de castigo, do que de auxílio, com o se 
faz em França.

93 Op. cit., pág. 90 e ss.
94lbidem, págs. 101/107
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Da mesma forma, cada vez que se refere a 
indivíduos ou empresas que incidiram em qualquer tipo de 
impontualidade financeira, a mídia escrita e fa lada sempre traz 
à tona o termo “ca lo te ” , termo que traz implícita a intenção 
prévia de não pagamento. Ora, a grande maioria dos 
impontuais, o é involuntáriamente.

Mas é a partir desta censura “social” ao 
inadimplemento, provavelmente, que nascem as, 
provavelmente inconscientes tentativas de proteger o credor, 
mesmo agindo à margem da letra da Lei.

Como dissemos antes, o objetivo maior do Instituto 
da Prescrição é a m anutenção da paz social, propiciando 
tranquilidade, não ao que não pagou, mas ao que pagou e 
deseja ver sua aquisição selada em definitivo pelo lacre do 
tem po decorrido, sem oposição de qualquer espécie.

Seção III 

C itação em processo extinto.

Discrepam os autores, quanto à validade de 
citação, ínsita em processo anulado, mas que era válida em si, 
atribuindo a esta o efeito interruptivo ou negando-lhe.

No primeira vertente, se filia a 3a CC do TJSP, 
afirmando que a c itação em processo anulado por falta de 
intervenção do MP, citado para a causa, interrompe a 
prescrição.95

Para nós, o caso não pode ser citado como 
precedente, nesse sentido, pois se percebe que a nulidade foi 
declarada, apenas a partir da citação, não exatamente ab

95 Ap. 19.431, de 08.09.43, apud W. Bussada, op. cit., pág. 181. Assim também, 
RT 70/721, 71/340, 78/602 e 50/223
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initio, o que seria outra coisa, (idem, o TJSP na ap. 22.339, de 
05.03.37). 96

Também assim, a terceira CC do TJRGS 97, para 
quem ninguém dirá que a inépcia da inicial seja causa de 
"nulidade intríseca” à própria citação.

Da mesma forma, a 2a CC do TJSP 98, afirmando 
que a c itação nula, se a nulidade não for vício de forma, 
interrompe a prescrição. Esquece, o Tribunal, que a citação 
inserta em processo anulado, é parte de uma totum  nullum, e 
que pars sequitur totum, pois ela, sendo um ato com ponente de 
um complexo formal de atos que foi declarado todo nulo, 
segue, com ele, para o limbo em que ficam os atos nulos, dados 
como inexistentes.

Conosco, a primeira CC TJPE " ,  que estabeleceu 
assim o problema : o efeito que a lei atribui à dem anda é 
necessariamente subordinado ao respectivo julgamento que 
reconhecerá o direito sobre o qual ela se funda. Se, portanto, a 
dem anda é nula, se ela é seguida de desistência, se se a deixa 
perimir, ou se é rejeitada, não operará nenhuma interrupção.

Já a segunda turma do STF 10°, citou Carpenter 
para, truncando suas palavras, cham á-lo em seu socorro, 
indevidamente.

O que Carpenter diz, a fls. 421 de sua obra retro 
citada, é que, somente no caso de a nulidade do processo ter 
sido decretada por incom petência do juízo, é que se contará 
com o interrompido, o prazo prescricional. Em todos os demais 
casos, não, inclusive a teor do art. 175 do C. Civil. Aliás, um bom 
exame do citado texto, leva à conclusão que defendemos: 
quando a c itação fosse circunducta (que equivalia à nossa 
absolvição de instância), ou quando reconhecida a perem pção 
da instância ou da ação, o processo se extinguuiria, e, com ele

96 RT 1 22/565, c itado por W. Bussada, op. cit., pâg. 182, n. 1.090
97 Ap. 3.251, un., em 28.03.46, RT 162/300
98 Apud W. Bussada, op. cit., pâg. 182, n. 1091
99 Ag. Pet. 32.929, de 01.12.43, ibidem, pâg. 181
100 Ag. Inst. 12.888, un., em 30.06.46, ibidem, pâg. 177 n. 1084
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deixaria de existir a citação, muito embora ela fosse em si 
perfeita, porque, justamente, inserta em contexto nulo.

Não foi outro o entendimento esposado pelo STF - 
no RE 6031, de 09.07.48 101, expressamente.

Carpenter, aliás, frisa bem que dem anda nula, 
por nulidade integral do processado, não interrompe a 
prescrição.102

Na seqüência do raciocínio, acorre o problema 
da absolvição de instância, que, por analogia, se resolve da 
mesma forma.

Isto não impediu a 2a T. do STF de dizer 103 que a
absolvição de instância, por não promover, o autor, os atos e
diligências a seu cargo, não retira, à c itação precedente, seus 
efeitos interruptivos da prescrição.

Em sentido contrário, e conosco, diversos outros 
julgados, ,04 e tam bém  W. de Barros 105 : para eles, se decretada 
a absolvição de instância, torna-se nenhum o processo, "que só 
se reabre com citação nova".

Com efeito, se a c itação valesse, não seria 
necessário repeti-la em outro processo. O que é evidente.

Também Manuel Almeida e Souza - (in Notas de
uso prático, 3, 198), citado por Pontes 106, que com  ele
concorda.

Seguindo o curso, e a respeito da c itação em processo que tiver 
sido julgado extinto, o Min. Alfredo Buzaid, votando no Ag. Inst. 
92.546. (Ag. Reg.) I a T„ em 26.08.83, assim se expressou com 
absoluta precisão : o que pretende o agravante é que a

101 Apud W. Bussada, pág. 178, n. 1085
102 Op. cii., pág. 421, n. 167
103 RE 87.064, de 12.06.81, obtido no Prodasen
104 Nessa linha, RT 235/603, 238/613, 286/626; Rev. Forense 167/157
105 Op. cit., pág. 331, c itado no RE 75.192-SP, in RTJ 71/754
106 Tratado de Direito Privado, citado, pág. 224 e ss
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primeira citação, feita no processo que se extinguiu sem 
julgamento de mérito, tenha a força de interromper a prescrição 
em relação ao segundo processo. Ora, entende-se por válida a 
c itação que se realizou em processo que flui e não em processo 
que terminou. A citação é cham am ento para cada processo 
que se inicia, e não para os processos que estão ainda " in 
m ente Dei “ . 107

Aliás, foi nessa linha que Carpenter sustentou que, 
declarada a perem pção de instância, tem-se por não havida a 
interrupção 108, ao contrário do que sustentam C. Leal e outros, 
no sentido de que o Código "quis dizer” , no art. 175, que é nula a 
c itação feita no processo de instância já perempta antes do 
ajuizamento...

Finalmente, tam bém  dessa forma, se resolve o 
problema quanto à c itação feita no processo de que vem a 
desistir o autor. Absurda, a decisão do juiz Carneiro de Lacerda 
109 que, inclusive, não examinou bem o factum, pois na verdade 
a desistência travestia uma transação, impondo condições e 
trazendo a concordância do réu. Poderia portanto, o caso, ter 
sido resolvido a partir da existência de ato inequívoco do réu, 
renunciando ao benefício.

A hipótese fica mais evidente na desistência pura, 
simples: processo que não chegou à sentença, é processo que 
desapareceu, com todos os seus componentes, inclusive a 
c itação que pudesse ter tido o condão interruptivo.

Seção IV 

A teoria da  inércia.

107 In RTJ, 108/1104
lflS Op. cit., págs. 414/417
109 In RT 154/169, cit. por W. Bussada, op. cit., pág. 178
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Subseção I 
Inércia a qualquer título.

Como já se percebeu, partindo da hipótese da 
renúncia e do castigo ao inerme, os estudiosos empregam, 
frequentemente, a expressão inércia, para designar o motivo do 
reconhecimento da exceção prescritiva. Embora não tenha 
sido, estritamente, construída uma “teoria da inércia” o recurso a 
ela é, de tal modo frequente e enfático, que podemos afirmá-la 
existente, mesmo sem elaboração formal.

Uma primeira tendência, é constituída por
aqueles que aceitam  a ocorrência da prescrição "intercorrente 
ao processo" sempre que este fique paralisado, a qualquer 
título, por prazo igual ao da prescrição estabelecida para o 
caso.

Entre eles, Pedro Orlando 110, ao afirmar que, nas
causas em que a União for interessada, tal prescrição se opera
pela paralisação do feito em juízo, por tem po superior a cinco 
anos, invocando precedentes que localiza na RF 81,
reconhecendo e reafirmando que a intercorrente prescrição se 
verifica, em favor da Fazenda Nacional, da dos Estados ou dos 
Municípios e Territórios, pela paralisação do feito, por mais de 
cinco anos, conforme outro precedente, este da RF 75.
Mais enfáticamente, outra decisão, c itada pelo mesmo Autor, 
declara expressamente, não existir, no direito brasileiro, para a 
sentença e mesmo para o caso julgado, prescrição nova, 
diversa da que haja sido interrompida pela citação, atendendo 
ao fato de que se dá a prescrição, desde que deixe, o Autor, 
sem andamento, a causa, pelo tempo em que prescreveria a 
ação, contado de cada último ato processual, de cada termo 
judicial.

Não esclarece, entretanto, se esta decisão, 
oriunda da RF 86, entende que o prazo reinicia seu curso após 
cada retomada do processo, ou se os diversos períodos se vão

110 Op. cit., pág. 117
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somando. De qualquer forma, Pedro Orlando tam bém  não 
declina a sua opinião a respeito.

Também o TARJ ( GB ) por seu Presidente, em despachando o 
pedido de RE no Ag. de Pet. n. 13.649, (in Arq. do TARJ, 10/25), 
aceitou que, qualquer que seja a m otivação determinante da 
paralisação, não terá, essa motivação, relevância eficaz para 
convalescer o direito atingido pela prescrição, pois a sua 
incidência é genérica, com exceções claras e predeterminadas. 
A paralisação do processo, por determ inado lapso de tempo, 
pressupõe a inocorrência de interrupção do prazo prescricional 
e este, uma vez integrado, labora em favor da outra parte, a 
quem aproveita. Interrompida pela inicial da ação, é certo 
que a prescrição, desde a paralisação do feito a qualquer 
título, retomou o seu curso, conforme prescreve o art. 173 do 
Código Civil Brasileiro : “e se isto não foi considerado pelo 
acórdão recorrido, é certo que foi negada a sua vigência.” 1,1

Assim foi em entada a decisão proferida no RE 
72.444-PR, julgado pela Primeira Turma em 24.08.71 1,2 : “ 
Prescrição intercorrente: verifica-se quando a causa fica sem 
andam ento pelo prazo respectivo. Art. 173 do Código Civil.”

E, no corpo do Acórdão, consta a afirmativa de 
ser copiosa a jurisprudência daquela Corte, no sentido de que se 
verifica a prescrição intercorrente, quando a causa fica sem 
andam ento pelo prazo respectivo, ou seja, nos exatos termos do 
disposto no art. 173 do Código.

E na Ap. Civil 705/74, de Londrina, assim tam bém  
se manifestou o TJPR (3a.CC), reconhecendo que a execução 
prescreve, no mesmo prazo da prescrição da ação  : retendo o 
exequente por mais de um ano os autos, paralisando, assim, a 
ação, ocorreu a prescrição da execução contra a seguradora.
113

Já a primeira Turma do STF, sendo relator o Min. Aliomar 
Baleeiro, afirmou que, com a paralisação da causa,

111 Citado por W. Bussada, op. cit., pág. 161/162, n. 1065
112 RTJ 58/773
113 RT 477/199
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evidenciada pelas datas do início e do término do hiato de mais 
de dois anos e meio, nenhuma outra prova seria necessária 
para que se se pudesse válidam ente reconhecer, de plano, a 
prescrição intercorrente, pois o hiato de tem po teria sido 
reconhecido pelo Autor, ao confessar que reteve os autos por 
perspectiva de acordo : “ Aceitou em risco e pe rdeu .11,14

Também assim entendeu o TJMG, pela sua 2a CC, nos embargos 
n. 2.110, de 17.04.44 11S, e, tam bé, as CC Reunidas do TACSP, no 
recurso de revista n. 82.784, de 26.08.69, verbis: “ pelo simples 
decurso do prazo, independentem ente de negligência do titular 
do direito..." 116

Subseção II 

Inércia da parte Autora.

Depois de estudarmos o pensamento daqueles 
que aceitam  a simples paralisação do processo, pouco 
importando seu motivo, com o causa interruptiva do prazo 
prescricional, passemos à segunda vertente dos teóricos da 
“ inércia". São aqueles que afirmam que a paralisação só terá 
efeitos interruptivos se tiver sido causada por omissão de "ato 
dispositivo da parte autora".

Entre eles, com o não poderia deixar de ser, 
coerente com o seu postulado do castigo à negligência, C. Leal, 
afirmando textualmente que se entende por inércia a inação, a 
passividade do titular do direito, ante a violação por este sofrida. 
E, com o seu dever seria exercitar a ação, para defesa de seu 
direito, a sua inércia se caracteriza pela abstenção de exercício 
da ação. De tal forma, a inércia só se caracteriza desde que, 
violado o direito, seu titular, em vez de colocar, imediatamente, 
em movimento a sua ação, para protege-lo, queda imóvel, 
inativo, deixando que a violação permaneça. Ela tem, pois, o

114 RT 461/268
115 Apud W. Bussada, op. cit., pág. 1 70, n. 1075
116 Material obtido na Secretaria do TACSP
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seu início desde o momento em que a ação  deveria ter sido 
exercitada e não o foi.

Diz mais, o Mestre C. Leal: a inércia é, pois, o não 
exercício da ação, em seguida à violação do direito, e dura 
enquanto a ação não é exercitada. Uma vez ajuizada, porém 
desaparece a inércia.

A seguir, C. Leal emite um verdadeira 
preciosidade da imprecisão, ao dizer que não é a inércia 
m om entânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, 
mas “ a inércia prolongada, duradoura “ e indicativa da 
negligência do titular. Seria por isso que ela fixa um prazo para o 
exercício da ação. Se esse prazo defluir e se extinguir, sem que a 
ação  seja ajuizada, opera-se a prescrição, e o titular fica privado 
do direito de exercitá-la. 117

Ora, como será possível fazer a distinção entre 
inércia momentânea e passageira, e inércia prolongada e 
d u ra d o u ra ?  Qual o critério científico para separar uma de outra? 
É a inércia de até quinze dias, a passageira? Ou a de seis meses? 
Ou a anual?

E quanto à inércia no curso do processo?

Já, em apoio a nossa teoria, acorre a Terceira 
Câmara do primeiro TACSP, no Al 346.557, de 02.10.85 118 verbis: 
“ ...como ensina Humberto Theodoro Junior, se o credor 
abandona a ação condenatória ou a executiva por um lapso 
superior ao prazo prescricional, já então a sua inércia terá força 
para com balir o direito de ação, dando lugar à consumação da 
prescrição (Processo de Execução, 6a ed „ pág. 211). “

Segundo Amilcar de Castro, o Direito atual tirou à 
contestação da lide o efeito de perpetuar a ação em juízo, por 
força do artigo 1807 do CC, e assim, "desde que a prescrição 
recomeça, sempre, a correr, da data do último ato judicial 
que se pratique por efeito da c itação (arts. 172 e 173 do CC)” ( 
sic ) , diz, aquele autor, ser claro, para êle, que, em qualquer

117 Op. cit., págs. 39 e 40
118 In RT 603/143
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ponto da execução, suspenso o processo pelo tem po marcado 
para a prescrição, extingue-se o direito do exequente. De outra 
parte, para ele, a sentença não opera novação, é ato judicial 
meramente "interruptor da prescrição” . E, assim sendo, desde 
sua data, recom eça a correr a prescrição do direito, e, 
demorando a execução, ou suspenso em qualquer ponto o 
processo da execução, por tanto tem po quanto tenha a lei 
fixado para a prescrição do direito declarado na sentença, 
prescrito ficará esse direito 119.

O Autor citado comete, aqui, uma série de
enganos.

Em primeiro lugar, a teoria de que é a inércia que 
exaure a efetividade do direito, já foi contraditada por nós, com 
sólido apoio nos tratadistas : a prescrição é Instituto de Ordem 
Pública, cujo objetivo não é punir. Não é a inércia que exaure o 
direito, mas o fluxo de um prazo predeterminado que encobre a 
eficaciedade do direito, o qual, inclusive, permanece, tanto que 
o prescribente pode renunciar à exceção e cumprir a 
obrigação, já prescrita, em tese.

Em segundo lugar, a lição de Amilcar de Castro 
traz, novamente, a afirmativa, gratuita, de que é "do último ato 
do processo" que corre o prazo, invocando expressamente o 
art. ] 73 do Código, sem justificar o que alega.

Aliás, o tratadista emprega a expressão 
“suspende” , misturando o Institutos da Suspensão com o da 
Interrupção. Essa confusão é uma constante nos faustores dessa 
teoria, pois se torna um pressuposto epistomológico seu, 
indispensável. Se é da natureza da suspensão sustar o prazo até 
que seja removida a sua causa de parada, e se é este o efeito 
que pretendem atribuirá lide, não possuem escapatória: devem 
atribuir a uma causa interruptiva, que é a c itação - assim 
definida pelo Código - efeitos suspensivos, sob pena de não 
correr, em absoluto, o seu raciocínio.

119 Castro, Amilcar de - Comentários ao CPC, RT, SP, 1983, volume 8, pág. 398
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Pior : cria, o comentarista, uma nova causa 
interruptiva, que pretende acrescentar às que são 
taxativamente enumeradas pela Lei : a sentença. E, afinal, não 
deixa claro, na sua teoria, se a prescrição se conta desde a 
c itação para o processo de conhecimento, ou se, com a 
interrupção gerada pela sentença, o prazo recom eça desta 
(por coerência, assim deveria ser, pois tal é o efeito 
característico e diferenciador da causa interruptiva) ou se, 
ainda, recomeça-se a contagem  a partir da c itação para a 
execução (que na execução de sentença do novo CPC 
não é “c itação inicial” ) ...

Na mesma linha, a segunda C., mesmo Tribunal, 
no Al 339.834, em 29.05.85 120, ao atestar que a prescrição 
intercorrente, isto é, aquela que ocorre durante o curso de um 
processo, é contada a partir do último ato praticado pela parte 
ou desde a paralisação do feito, desde que ela suceda por 
inércia da parte, que dê causa à impossibilidade do 
prosseguimento da causa.

No caso, o feito não prosseguiu, porque a parte 
não depositou as custas para tanto exigidas. Ora, dizemos, se a 
parte não cumpre o ato processual que lhe era exigido, ocorre a 
preclusão que o impede de o fazer fora do prazo.

O caso é de prosseguimento, aí sim, em direito 
processual, punindo-se a parte com, por exemplo, a dispensa da 
perícia que havia requerido, ou o trancam ento do recurso não 
preparado, etc..., e seguindo-se em frente.

A inércia da parte, poderá sempre ser com batida 
com  os instrumentos processuais de que é munido o Juízo, não 
sendo coerente, nem necessário, que se invoque a prescrição 
para resolver o assunto.

Ademais, os prazos de prescrição são 
exageradamente mais longos que os preclusivos (e peremptivos) 
do curso da dem anda. O que costuma faltar, é disposição firme 
dos julgadores para aplicar a lei processual, que é boa e clara.

120 In RT 600/122



70

Ou se ju lga preclusa a prática do ato, ou, 
conforme a hipótese, se decreta a perem pção da própria ação, 
por abandono da causa. Não podemos deixar de observar, a 
propósito, e na ótica do presente trabalho, que tam bém  o 
Instituto da perem pção foi m altratado pelo CPC vigente: se foi 
prefixado um prazo para abandono da causa, entendemos que, 
vencido o mesmo, fica precluso para a parte o direito de 
retomar o curso do processo: deve ser, tout court, decretado o 
abandono, e não, com o determina o CPC, legalizando o 
costume, mandar intimar o Autor, para que retome a iniciativa, e 
por intimação pessoal, por m andadol

Embora esteja fora do nosso tema, referimos o 
ponto para, mais uma vez, ilustrar o caráter arraigado da 
benevolência que domina nossos Doutores, para com a desídia 
e desleixo das partes. Assim com o a prescrição, o Processo é um 
Instituto de ordem pública, imperativa, que visa eliminar as 
incertezas, rapidamente. Daí, o clamor público contra o 
funcionamento emperrado de nosso judiciário que, diga-se a 
bem da verdade, deveria ser dirigido tam bém  contra os 
advogados, que são responsáveis, ora com o representantes de 
parte Autora, pelo ajuizamento de lides temerárias ou 
desnecessárias, ou de valor ínfimo, ou ainda orientadas apenas 
por animus litigandi, ora com o procuradores de parte Ré, pela 
procrastinação do feito, com  interposição de recursos 
protelatórios, retenção indevida de autos e outros recursos ainda 
mais condenáveis.

A postura geral desejável, portanto, é a de que a 
Lei seja cumprida, de forma implacável, que os prazos sejam 
obedecidos de maneira peremptória, sejam os da lei civil, que 
são os prescricionais, sejam os da lei processual civil, que regem 
a perem pção e a preclusão processuais.

O que dissemos, pode parecer um desabafo, mas, 
na verdade, é uma verificação tirada da vida prática. Como 
conseqüência dessas atividades ilegais, indevidamente 
toleradas pelos Juizes, acirram-se os ânimos, e, em 
contrapartida, estabelecem-se os absurdos que temos 
examinado. Acusam-se os "meandros da lei" de serem os 
responsáveis pela demora nos processos, e com o forma de 
compensação, (?) tolera-se que a lide permaneça por dezenas 
de anos, negando-se, com isto, vigência aos dispositivos legais 
vigentes, inclusive os do Código Civil, sobre os prazos 
prescricionais, objeto de nosso estudo.



71

Veja-se, por exemplo, o caso que resultou no RE 
103.363-PR, julgado pela Primeira Turma, em 18.09.84 : proposta 
uma Rescisória de Sentença, esta teve seu andam ento 
paralisado desde o ano de 1965, até o ano de 1983, por quase 
dezessete anos, e o réu invocou a prescrição intercorrénte.

O Tribunal, entretanto, por seu primeiro grupo de 
Câmaras Cíveis, negou o reconhecimento da mesma, sob a 
a legação de que, sendo o prazo para propositura da ação 
rescisória de natureza decadencial, não pode padecer 
interrupção... porque o CPC de 1973, “dirimindo dúvidas 
anteriores” , dispõe que “o direito de propor ação  rescisória se 
extingue” , ao invés de “ prescreve” , com o estabelecia o CC (art. 
178, par. 10, inciso oitavo). 121

O Supremo, adequadam ente, fulminou o postura 
do Tribunal a quo, esclarecendo que jamais a Súmula 264 
houvera sido aprovada no pressuposto de que o prazo para 
propor ação rescisória fosse de prescrição.

Bem pelo contrário, tendo reconhecido que o 
prazo era decadencial, o Excelso frisou que, assim mesmo, 
incidia a interrupção e a prescrição, dita intercorrente, no caso 
em tela.

Realmente, admitida a tese, que não aceitamos 
serenamente, de que haja alguma utilidade em distinguir 
decadência de prescrição (tanto mais que nosso sistema 
positivo de direito civil não acolhe a dicotomia), e admitindo- 
se que o prazo posterior à c itação tem a mesma natureza do 
que o antecedente a ela, chegaríamos ao absurdo de concluir 
que esse prazo, na ação Rescisória, é, novamente, 
decadencia l (ou então, com aquele Tribunal citado, que a 
ação  rescisória, depois da citação, se torna imprescritível, vez 
que não passível de sofrer prescrição intercorrente à lide, uma 
vez que o prazo decandencial não é passível de interrupção...).

121 in RTJ 115/311. No mesmo sentido, vide Ary A. Franco, op. cit., pág. 127, 
Carvalho Santos, c itado pelo mesmo, ibidem, pág. 17 e o Pleno do STF, na 
Resc. 971/DF, in RTJ 103/911
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O que, a “contrario sensu” , e pelo argumento “ex 
absurdum” , nos leva à conclusão, esta sim, correta, de que 
efetivamente a Lei quer que haja um limite para a duração das 
demandas.

Subseção III 

Inércia do Judiciário.

Se nos parece grave, a proposta de só se acolher 
a exceção prescritiva quando tenha havido paralisação do 
processo, por todo o prazo prescricional, muito mais injurídica é a 
tese dos que sustentam que, além disso, se deva examinar se a 
parada do processo se deu por culpa exclusiva da parte. Como 
se não bastasse, existe uma terceira vertente dos “ inercistas” , 
que não adm ite o curso do prazo prescricional quando a
omissão tenha sido de funcionário do Judiciário./

Sob o pretexto de que “ não há culpa da parte" 
nesse caso, sustentam que, mesmo que paralisado o processo, 
por todo o tempo previsto para a ocorrência da prescrição, esta 
não se dará, a não ser que a omissão tenha sido o Autor, não se 
com putando, em seu desfavor, por exemplo, a tolerância com 
que aguardou que a sentença fosse proferida, durante vinte e 
cinco anos, com o num dos casos que examinamos adiante.

Desta forma, o STF, pela sua Segunda Turma, no RE 53.779, de 
13.05.64, decidiu que, se há procrastinação da diligência, sem o 
concurso da parte, não pode esta sofrer as conseqüências do 
desleixo, porque é o juiz, e não ela, quem dirige o processo. 
Segundo a Turma, esse seria o entendimento que mais se 
ajustaria às “notórias deficiências da Justiça.” 122

Esqueceram, os julgadores, entre eles o relator, 
Min. Antônio Vilas Boas, que o sistema processual tem meios para 
que a parte obtenha rapidez no processo, e acabaram

122 Ementa obtida do terminal Prodasen
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aceitando acusações de emperramento da máquina judiciária. 
Prestaram, assim, um desserviço à causa da Justiça e outro ao 
próprio prestígio do Judiciário de que faziam parte.

Mais específico, é o julgado da Primeira Turma, no 
RE 93.373 - RJ 123 , em que se tratou de ape lação interposta pelo 
réu, vencido em primeira instância. Intimada para contrariar, 
querendo, o recurso, a parte Autora deixou passar em branco o 
prazo, e o processo ficou paralisado por mais de dois anos e 
meio, prazo este, superior ao da prescrição para o caso.

Alegada esta, o Tribunal entendeu que, o que 
com petia ao cartório era fazer os autos conclusos ao Juiz, para 
que este os remetesse à superior instância, já que “era direito do 
autor" deixar de contra-arrazoar o recurso. E, arrematando o 
raciocínio, disse que, pela falta da escrivania, não poderiam 
responder as recorrentes, que não estavam obrigadas a arrazoar 
a apelação da parte contrária e vencida.

A esta argumentação, inclusive, é possível 
responder com a própria teoria da inércia: se o processo ficou 
paralisado por falta de ato dispositivo da parte, houve 
negligência desta, donde se presumiria a renúncia ao direito, 
que então se extingue...124

Da mesma forma, a mesma Primeira Turma, no RE 
85.126, SP, aos 22.03.77, afirmando que "a sua morosa 
tram itação não se deu por culpa do autor” . 125 No caso, a 
demora, longa, se deveu a retenção dos autos pelo perito do 
Juiz. E não se pode debitar ao autor esta falha da Justiça, 
afirmou aquele Colegiado, vestindo prazerosamente a 
carapuça.

Ora, a falha não foi da Justiça, foi do perito, foi do 
advogado do Autor e do advogado do Réu, possa até ter sido 
do escrivão e do Juiz, mas não da Justiça, que está acima das 
pessoas que a impulsionam.

123 In RTJ 95/1403
124 Ementa obtida no terminal de texto do TJPR, e consistindo na decisão 
proferida pela Ia CC. do mesmo, em data  de 18.03.85, na Ap. Civ. 1.747/84
125 In RTJ 86/586
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Muito semelhante, o que ocorreu no caso 
examinado no RE 73.080 SP, julgado pela mesma Turma em 
06.06.72 : o processo tinha ficado retido na Secretaria do Tribunal 
a quo, por falta de pagam ento de porte postal para remessa à 
instância ad quem.

Pelo prazo de quase vinte e cinco anos, uma
geração.

E o Min. Relator, Luiz Galotti, pontificou dizendo que da 
prescrição não havia com o cogitar, pois a recorrente em nada 
contribuiura para o ocorrido... 120

Será crível que alguém interpusesse um recurso e, 
durante 25 anos, ficasse aguardando que o processo se 
movimentasse “sozinho", sem que se lhe pudesse atribuir 
negligência?

A resposta é pela negativa. Não,dizemos, e 
porque, até mesmo segundo aquela já com entada teoria, de 
que a parte que abandona o processo deve ser intimada 
pessoalmente para que o faça, só depois disso se decretando a 
prescrição, se a recorrida reclamasse, a recorrente teria sido 
intimada, e pago as custas. Ou o recurso teria sido declarado 
deserto.

Este, é um dos efeitos da postura geral que temos 
com batido nesta dissertação. Desde que os julgadores não 
punem o abandono da causa de forma fulminante, tam bém  os 
advogados se instalam no conforto da omissão. E depois, uns e 
outros, atribuem a um etéreo, disperso e anônimo "mau 
funcionamento da Justiça" os efeitos desastrosos que 
sobrevêem. 127 128 Ou, segundo a lição de San Tiago Dantas, 
estão apenas cumprindo o seu dever de retardar a causa...

Da mesma forma, a quinta C. do Segundo TACSP, 
em 05.09.73, no Ag. Pet. 9.593, decidiu que a prescrição

126 In RTJ 63/194
127 In RTJ 63/194
128 No mesmo sentido, vide Rev. Forense, 151 /296
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intercorrente em ação acidentaria, somente é decretável 
quando os autos permanecem paralisados por tem po superior 
ao escoamento do lapso prescritivo e na dependência de ato 
necessário da parte. Disse mais, que com o tais não podem ser 
entendidos os atos da marcha procedimental que ao juiz, à 
parte adversa ou aos auxiliares da Justiça sejam atribuídos pela 
Lei processual ,129

E a Segunda Turma, no RE 99.572-2-BA, decidiu, em
22.03.83, que a demora somente poderia ser debitada, 
exclusivamente, ao juiz, a quem os autos se achavam  conclusos 
para sentença. E, culm inando o raciocínio, pontificou: “ 
evidentemente, não é desarrazoada a interpretação de que a 
prescrição só se verifica quando há culpa da parte...” 130

Finalmente, temos a examinar, ainda dentro 
daquela teoria da inércia do Juízo, o RE 99.963,RJ, decidido pela 
Primeira Turma em 07.06.83. 131

Naquela decisão, a Primeira Turma do STF, em
07.06.83, proferiu decisão que, afinal, foi melhor relatada, aliás, 
por Alfredo Buzaid, mas acabou não encontrando o bom rumo 
fin a l.132

Tratava-se de examinar a prescrição contra a 
Fazenda Pública, em processo onde se discutiu a exegese do 
decreto n. 29.910, de 06.06.32, que determinava que a 
prescrição contra a Fazenda só poderia ser interrompida uma 
vez, e recomeçaria seu curso, imediatamente, a partir do ato 
interruptivo.

Para confronto, vieram a lume um artigo do prof. 
Amilcar de Castro 133, e mais dois Acórdãos da Segunda Turma 
do STF, nas Ap. Civ. 37.958, de 1975, e 47.046, de 1979.

129 In RT 459/172
130 In RT 579/252
131 In RTJ 109/759
132 In RTJ 109/762
133 In Rev. Forense, 124/17
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O primeiro, é subscritor de um artigo que sem 
qualidades que lhe garantam perenidade. Redigido em estilo 
confuso e com pacto, resume muitas das impropriedades que 
estivemos a examinar, sem se preocupar com os detalhes. 
Deixamos para discuti-lo em nossas conclusões.

O Acórdão recorrido negou reconhecimento à 
prescrição havida (havida porque o prazo de lei correu) sob o 
pretexto de que os autos tinham sido retirados de cartório por 
pessoa não identificada, e assim não se podia acusar o autor da 
ação de os ter retido além do prazo prescricional.

No primeiro caso que ilustrava o dissídio 
pretoriano, com  propriedade reconhecera-se que, mesmo 
tendo os autos sido retirados por pessoa estranha à lide, o autor 
tinha meios para reclamar, e portanto, dava pela prescrição. A 
Turma não viu aí dissídio...

No segundo caso, a ementa citada não 
esclarece bem a linha do julgamento, mas percebe-se ter sido a 
exegese do Decreto n° 20.910, de 00.01.1932, com binado com o 
texto do Decreto Lei 4.597, de 19.08.42.

O julgado termina dizendo que não se pode 
cogitar de prescrição intercorrente se a parte não contribuir 
para a sua consumação. Discordamos, em primeiro lugar porque 
entendemos, com o já dissemos, que a inércia não é 
fundamento da prescrição, e, em segundo lugar, porque não é 
possível, a solução de continuidade do processo, sem a 
colaboração, ainda que omissiva, das partes.

Mas, a remissão aos diplomas legais citados, traz 
à tona algumas considerações oportunas:

1. Se a Lei, qualquer lei, dentro de nosso 
ordenamento, pôde determinar que o prazo com ece a correr 
da citação, tal sistema não contraria os princípios gerais do 
direito, senão já teria sido derrubado nos Tribunais.

2. Se o sistema serve para processos em que o 
Estado é réu, porque não naqueles em que o cidadão é o 
requerido? Ou as incongruências e incompatibilidades que 
nossos adversários apontam  têm fundam ento científico e 
devem prevalecer sempre, ou são objeções de oportunidade, 
que podem ser afastadas com um gesto.
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3. O artigo quinto do Dec. 20.910 traz um dado 
que não vimos ser com entado por nenhum estudioso ou tribunal. 
Vale a transcrição;

Não tem efeito de suspender a prescrição, a 
dem ora do titular do direito, ou do crédito, ou do seu 
representante, em prestar os esclarecimentos que lhe forem 
reclamados ou o fa to  de não promover o andam ento do feito 
judicial ou do processo administrativo, durante os prazos 
respectivam ente estabelecidos, para extinção do seu direito à 
açã o  ou reclam ação. “

E mais, no artigo sétimo:

“ A c ita çã o  inicial não interrompe a prescrição 
quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido anu lado.”

E no artigo oitavo:

...a prescrição só poderá ser interrompida uma
vez.“

Interessante notar que o legislador, em causa 
própria, ou seja, em defesa do Estado, resolveu prontamente três 
de nossas dúvidas mais ingentes, a saber:

A - A inércia do autor da ação não lhe aproveita, 
pelo contrário: corre a prescrição no interregno decorrente.

B - A c itação inserta em processo anulado, a 
qualquer título, não conserva qualidades interruptivas da 
prescrição.

C - O prazo de prescrição só pode ser 
interrompido uma vez.

Inclusive, o último item, sugere hipótese deveras 
interessante, para estudo futuro:

- dado que o ato de reconhecimento do direito 
do credor, pelo devedor, é causa interruptiva (artigo 172 do CC, 
inciso quinto), - se isso ocorrer, - o prazo que recom eça a correr, 
dessa data, não é mais passível de segunda interrupção, nem 
por c itação I
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O tema não cabe  aqui, mas fique anotado para 
posterior atenção dos estudiosos, sobretudo do Direito Fiscal.

Seção 

A teoria do obstáculo.

A derradeira corrente, em que pudemos classificar 
os patrocinadores da teoria de que o processo judicial é, em si 
mesmo, causa efetiva para a suspensão do prazo prescricional, 
consiste naquela dos que relevam, a inatividade do autor e a 
própria paralisação do processo, quando sejam devidos à 
existência de um, assim dito, obstáculo judicial.

Assim decidiu a Primeira Turma, no RE 102.464-0 PE, 
julgado em 25.09.84, com a seguinte ementa : “ Prescrição 
intercorrente. Inexistência se não lhe deu causa o autor, mas o 
réu, que dela se beneficiaria. Obstáculo judicial estranho à ação 
do autor." ,34

Aplicando o art. terceiro do Dec. Lei 4.597, o 
Tribunal de origem reconhecia a ocorrência da prescrição, 
acrescentando o já nosso conhecido argumento da 
negligência, tendo em vista a paralisação do processo por mais 
de cinco anos, entre a instrução e a sentença.

Acontece que, na primeira Instância, o processo 
sofrera conturbada tramitação, e se tratava de prescrição que 
beneficiaria ao Estado de Pernambuco. Tendo isto em vista, o 
Juiz tinha negado a declaração de reconhecimento da 
prescrição, sob o argumento de que o Judiciário faz parte do 
mesmo Ente Público, o Estado de Pernambuco, beneficiado 
com  a desídia daquele Poder.

O Supremo acolheu a tese do Juiz e decretou que 
o v. acórdão recorrido tinha aceitado, o simples decurso de

134 In RT 593/280
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prazo, com o suficiente para caracterizar a prescrição 
intercorrente, ignorando não só que, para a demora, em nada 
tinha concorrido o recorrente, mas tam bém  que eia se deveu, 
exclusivamente, a fato do Órgão Judiciário e foi reconhecida 
em favor do Estado, réu na ação - que, ao mesmo tempo, deu 
causa à paralisação - embora obrigado, com o Poder Público, a 
assegurar o pronto funcionamento de seus serviços.

Se a tese acima fosse acolhida 
generalizadamente, estaria logo desmantelado todo o 
ordenamento jurídico nacional. A lei deve ser ap licada ao caso 
concreto, mas há limites para a área de atuação do julgador. 
Não pode este, a seu arbítrio, aplicar ou deixar de aplicar a Lei 
porque percebe que o resultado será aparentem ente “justo” ou 
“ injusto” , “ moral” ou “ imoral".

Justiça e Moralidade são categorias estranhas 
ao ordenamento, embora possam ser colocadas como 
objetivos, a serem alcançados pelo legislador, pelo julgador e 
pelo executor. Mas não podem ser utilizadas com o parâmetros 
legais de julgamento. Ademais, vale repetir ainda uma vez, o 
Código de Processo oferece recursos vários, para que a parte 
reclame e obtenha, afinal, a retomada do impulso processual.

Reconhecendo a existência de “obstáculo 
judicial” , citemos, também, a Primeira Turma, no RE 81.959-RS, de
11.05.76 135, e a Segunda, no RE 17.328-RS, de 12.01.51 136 e no RE 
82.028-GO, de 02.09.75. 137

Neste último, configurou-se o que poderia ser 
cham ado de “obstáculo da parte” , pois a Titular do Cartório era, 
ao mesmo tempo, mulher de um dos executados e filha de 
outro, pelo que, segundo consta do julgamento, teria favorecido 
aos mesmos, dificultando o andam ento do feito.

Afirmou, então, o Tribunal, que, se era certo que o 
apelado poderia ter levado ao conhecimento do juiz 
processante aqueles fatos prejudiciais, a ver se conseguia o

135 Apud W. Bussada, op. cit., número 1064
136 Obtido no Prodasen
137 In RTJ 76/648
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andam ento normal, não menos certo era que não se deve 
premiar aos réus que, irregularmente, usando de seu prestígio 
junto ao Cartório, conseguiam sempre fazer desaparecer os 
autos de lugar onde deveriam estar. A prescrição intercorrente, 
disse então o Relator, só deve ser reconhecida se houver 
descaso do Acionante.

Veja-se o absurdo jurídico a que chegamos : a 
prescrição “só deve ser reconhecida se houver descaso" ! 
Rasguemos o Código Civil. Agora ele foi substituído pelo Código 
da Moralidade (um dos problemas que teremos, é o de que os 
conceitos morais variam de pessoa a pessoa, e, afinal, não se 
sabe se o ilustre prolator do voto com entado, não tinha, por sua 
vez, interesse, mesmo que meramente intelectual, em ver a sua 
tese vencedora...

São tais, os desvãos aos quais nos pode levar, a 
inobservância estrita das normas legais e dos Princípios Gerais 
do Direito.

A teoria, aqui criticada, deve ter bases, também, 
no comentário de C. Leal, que sustentou 138 a possibilidade de 
ser ampliado o número de causas interruptivas, por 
“ interpretação extensiva", sugerindo, entre elas, o obstáculo 
judicial ( quando a Justiça paralisa seu funcionamento ou seus 
órgãos criam em baraço ao andam ento do processo) e o 
obstáculo legal (quando a lei manda não correr o prazo, 
exempli gratia, na Lei de Falências).

Só aceitaremos discutir tal tipo de proposta, no 
momento em que a enumeração da causas impeditivas, 
suspensivas e interruptivas, do curso do prazo prescricional, 
contida no Código Civil Brasileiro, deixar de ser taxativa, por 
inclusão de dispositivo complementar, que admita, 
genéricamente, causas congêneres.

138 Op. cit., pág. 180
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CAPÍTULO III

Exegese da segunda parte do artigo 173: Conclusões.

Onde procuramos resumir as conclusões 
havidas no curso do trabalho, 
reforçando nossas críticas e 
reorganizando nossos argumentos. 
Procuramos, também, iniciar a 
construção de uma exegese hígida para 
a ap licação do artigo 173 ao disposto 
no inciso primeiro do artigo 172, ambos 
do Código Civil Brasileiro.

Como ficou dito, nosso propósito foi, neste 
modesto e rápido apanhado, levantar quais tenham sido as 
interpretações e aplicações da parte final do artigo 173 do 
nosso Código Civil.

O que para trás ficou, tem seu valor intrínseco, 
pois não encontramos nenhuma tentativa similar em nossa 
Doutrina. Quando para nada mais sirva, constitui uma boa 
coleção de pistas, de trilhas a serem seguidas, por quem mais 
com petência tenha para a análise aprofundada do problema. 
Confessamos que, do material coligido, constam outras 
indicações para consulta, que não tivemos a felicidade de 
localizar ou o tem po suficiente para perlustrar. Cabe, sem 
dúvida, um aprofundamento muito grande a propósito do tema. 
Entretanto, do conjunto de informações obtidas, e da 
m editação feita a respeito, restou mais do que uma idéia, uma 
convicção que não podemos deixar de externar.

A partir de duas vigas mestras, estamos decididos 
a sustentar que a prescrição corre durante o curso da lide (ou 
demanda, ou processo, ou com o se lhe queira denominar).

Em primeiro lugar, porque, como Bento de Faria, 
acreditamos que, permitir mais do que uma interrupção do
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mesmo prazo seria contradizer, contrariar e mesmo invalidar 
todo o Instituto da Exceção de Prescrição.

De outra parte, a exegese firme, clara e segura, 
da segunda parte do artigo 173, nos leva à conclusão de que o 
que o Código diz ( e não o que quis dizer, mero cam po de 
hipóteses improváveis), é que, sendo a c itação uma causa 
interruptiva, o curso do prazo reinicia logo após a sua incidência, 
e portanto a lide tem um prazo de vida prefixado pela lei 
substancial.

Paula Batista (na sua Hermenêutica, parágrafo 
28), já dizia que é regra básica de Hermenêutica que o 
intérprete deve ter o cuidado de dar à palavras da lei o 
significado que tinham ao tem po em que foi fe ita .139

Já frisamos a impropriedade do linguajar que se 
baseia na expressão “ o que o Código quis dizer... ", pois 
nenhum dos que o utiliza chega a dar substrato a suas 
afirmativas, sempre gratuitas. Uma assertiva de tal gravidade 
deve sempre ser acom panhada de sólida argumentação.
Já apontamos o perigo, de que está prenhe, tal postura 
intelectual. Sem dúvida, a conclusão parte das falsas premissas 
apontadas : se o intérprete acredita que a prescrição é um 
castigo à negligência, não é de estranhar que chegue a tais 
corolários. No caso, ambas as premissas são falsas:

A m a io r: A prescrição é um castigo à negligência:

A m e n o r: A parte que não pleiteou a mantença de 
seu direito, a ele renunciou;

Conclusão : Se alguém, por determinado prazo, 
deixar de urgir o respeito a seu direito, será 
punido com  a perda do mesmo.

Nada menos verdadeiro.

139 Apud J.M. Carvalho Santos, C.C. Brasileiro Interpretado, volume terceiro, 
pág. 427
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A prescrição não tem o objetivo de penalizar: 
apenas uma de suas conseqüências é, circunstancialmente, 
penalizante para o titular do direito, sujeito à exceção dita de 
prescrição.

O aparente abandono das medidas de resguardo 
dos direitos, apenas muito raramente é reflexo da renúncia, pelo 
titular, ao mesmo direito.

O lapso de tem po fixado, na lei, para a duração 
de situações, descritas por alguns com o incertas, na verdade é 
um prazo de consolidação da situação nova, que a partir do 
término do mesmo prazo, passa a ser definitiva. (Se recordarmos 
as lições sobre o Costume e sobre o Desuso, com o fontes 
formadoras do Direito, ficará mais clara a demonstratividade do 
ponto).

A propósito, Clóvis leciona que, na prescrição 
extintiva, o devedor não adquire um direito, embora lhe seja 
lucrativa a prescrição; é o direito do credor que se torna 
impotente. 140

E San Tiago Dantas, que, a par de estudioso, era 
também advogado militante, aconselha que, uma das cautelas 
que o titular do direito deve ter, é a de interromper a prescrição 
“ com certa frequência", para que jamais o tem po venha a 
punir a sua inércia. Esta seria, para o velho e hábil advogado, 
uma preocupação que deveria ser, não só do titular do direito, 
como do seu advogado...

E reza, expressamente, que a sua obrigação é 
interromper a prescrição nas épocas oportunas, para que, 
jamais, o prazo se esgote. 141

Domenico Barbero, c itado por Serpa Lopes U2, 
afirma que a prescrição é um modo extintivo da ação 
consistente no deixar passar um dado tempo, variamente 
estabelecido, sem se cuidar de promover a ação.

140 In Theoria Geral, 2a ed. cit., pág. 291
141 Op. cit., pág. 404
142 Op. cit., pág. 575
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E San Tiago Dantas, contradizendo sua anterior 
afirmativa, leciona que todo credor pode obstar o decurso do 
prazo prescritivo, reclam ando o cumprimento do dever jurídico 
correspodente. Mais adiante, ele mesmo pergunta: de que 
modo? e responde: pela c itação inicial, concluindo que não se 
cita a parte contrária para cobrar, e, depois, abandona-se a 
causa: isto não. 143

Pedro Orlando , 144 assim se expressa : em 
processo judicial, a prescrição do direito à ação  não será 
simplesmente prescrição de propor a ação, mas também, e 
logicamente, de processá-la, porquanto, estabelecendo o CPC 
a oralidade, exalta, por certo, a função do advogado, 
conduzindo-o a seu verdadeiro papel de docendi peritus.

É certo que, em direito romano, a actio tinha dois 
diferentes significados: no sentido subjetivo (que hoje
denominamos direito subjetivo, substancial), a ação só 
prescrevia em trinta anos. Mas no seu sentido objetivo (hoje, 
processo judicial), a ação prescrevia em prazo muito menor, em 
geral de três anos. O que não impedia, é certo, o ajuizamento 
de nova ação, mas mostra que, já entre eles, o processo tinha 
um limite de duração. Há dois mil anos...

Já no direito canônico, a ação era imprescritível, 
e tal sistema foi bem recebido em Portugal, e de lá trasladado 
para a mente de nossos tratadistas e juristas.

O estranho, é que autores com o Carpenter, do qual houvemos 
tantas lições, cheguem a afirmar que lhe parece “ evidente" 
que a mera c itação inicial da dem anda apenas interrompe a 
prescrição da ação, porque inutiliza todo o prazo, ao mesmo 
tem po em que serve de ponto de partida para o novo prazo da 
mesma prescrição.145

E prossegue dizendo que, uma vez acusada em audiência a 
c itação inicial, e proposta a demanda, a constância em juízo

143 Op. cit., pág. 404
144 Op. cit., pág. 121
145 Op. cit., págs. 121 /137
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dessa dem anda “como que a cada m om ento” interrompe a 
prescrição da ação, de maneira que enquanto a dem anda 
estiver em duração, estiver em andamento, a prescrição da 
ação não correrá .146

Estaria, Carpenter, pensando na perpetuação 
advinda da contestação?

Em contrário, afirma Clóvis Bevilaqua : “ em
nenhuma parte do Código se diz que a contestação da lide (37) 
perpetuará as ações” e por isso se deve deve entender que o 
efeito da contestação da lide... é apenas, interruptivo. 147

Diz a nota (37) de Clóvis, a respeito da 
contestação, que esse não é um momento processual diferente 
dos embargos, que nas ações executivas servem de 
contestação. O que responde àqueles que desejam ver, 
naqueles embargos, mais um motivo de perpetuação da lide.

Esse efeito de perpetuação da lide, tão do
agrado dos comentaristas, deve ser, em parte, derivado da 
expressão cunhada por Pontes, no sentido de que a interrupção, 
no caso do artigo 172, inciso primeiro, é " lineal ” , em 
contraposição à dos demais incisos, que seria “ punctual ” . 
Enorme inteligência, o mestre afirma que tal distinção não
existiria se não houvesse o artigo 173, segunda parte.

Tal seria a solução, diz ele, "fora de qualquer 
dúvida, se não existisse o art. 173.,48

Mas o dispositivo existe, está na Lei Civil Brasileira, 
e bem porisso, em sentido contrário, podemos aduzir a palavra 
de Clóvis, nada menos que o autor do anteprojeto do Código, e 
que diz claramente que o artigo 173 nada acrescenta ao artigo 
172 : este artigo “ não tem correspondente nos Projectos", 
porque, em verdade, nenhuma idéia acrescenta ao anterior. A 
sua vantagem  é acentuar o momento, em que com eça 
correr a prescrição interrompida. Dele infere-se, também, que

146 Op. cit., pág. 139
147 Citado por Carpenter, in op. cit., págs. 148/149
148 Tratado de Direito Privado citado, pág. 229
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deixou de haver, em nosso direito civil, a perpetuação da ação, 
princípio que, aliás, resulta do silêncio da lei a respeito.149

Pontes faz referência expressa ao artigo 453 do 
Código Comercial, este sim, estabelecedor de que a prescrição 
recom eça a correr do último ato do processo iniciado com a 
citação. Para Pontes, o dispositivo do C. Comercial deve ter 
“ influído, jurisprudencialmente” , no texto do CódigoCivil, “ por 
assimilação” . 150

Para nós, influiu, também, no pensamento do
Tratadista.

Essa influência é notória, por exemplo, na decisão 
proferida pela quinta CC do TJDF, no Ag. Pet. 1.936, de 01.03.37 
1S1, que assim afirmou : no Código Comercial estabeleceu-se 
que a prescrição interrompida principia a correr, de novo, “da 
da ta  do último termo judicial que se praticar por efeito da 
c itação" e o Código Civil, mais esdruxulamente, dispõe ...” .

E conclui que, no Direito Comercial, a prescrição 
fica interrompida até o último ato do processo, enquanto no 
Direito Civil, até o último ato praticado no mesmo. Ou seja: no 
direito comercial não existe prescrição intercorrente (o que seria 
tema para outro e longo estudo, inclusive analisando se é 
possível adotar diferentes soluções para créditos civis e créditos 
comerciais, e mesmo indagar se o Código Civil não derrogou, 
nesta parte, o dispositivo do Código C o m ec ia l).

Concordamos, plenamente, que possa ter havido 
influência do dispositivo de direito comercial sobre a mente dos 
juristas, e a lamentamos.

A propósito, vale citar Fadda e Bensa (in Note a 
Windscheid, vol. 1), referidos por C. Santos 152 aduzem que não 
seria de boa técnica aceitar que o o simples uso possa formar o

149 C. Civil Comentado, Francisco Alves, 1944, sétima edição, volume 1, pág. 
A ll
150 Tratado, pág. 229
151 In RT 108/779, cit., por W. Bussada, op. cit., pág. 169
152 Rep. cit., pág. 85
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conteúdo de normas de direito comercial, porque a matéria da 
prescrição é matéria de Interesse e de Ordem públicas, e, 
portanto, regulada por normas imperativas que não admitem a 
form ação de usos.

Nessa linha, expressamente, afirmou o STF 153 que 
em matéria de prescrição exigem-se disposições expressas de lei, 
não se podendo ampliar, por analogia, um preceito que regula 
determina hipótese.

Se impropriedade existe no art. 173, como 
afirmam muitos, porque o Legislador ainda não a corrigiu, 
podendo? A discussão já era aguda no momento da edição 
do Dec. 20.910, mas o legislador preferiu manter o sistema.154

Tudo, afinal, se resume na exata interpretação do
artigo 173.

Que significa, exatamente, último ato do processo 
para a interromper ?

Para C. Santos 155, o texto não quis dizer que o prazo recom eça 
apenas depois da sentença fin a l: “ o que o Código quer dizer, é 
que a prescrição com eça correr de novo da data do último 
termo judicial que se praticar por efeito da c itação inicial da 
demanda..." ( o grifo é nosso).

E continua C. Santos, reconhecendo que o texto 
do artigo está mal redigido, quando se refere a “ último termo do 
processo para a interromper", quando não se exige processo 
especial para haver a interrupção e daí concluindo que o 
processo a que o Código quis se referir, é o próprio da demanda, 
cuja c itação inicial operou a interrupção da prescrição. E assim, 
retorna, o tratadista, ao tema do “o que o Código quis dizer...” .

153 In Rev. Jur., 13, pág. 485
154 Vide, a propósito, W. Bussada, op. cif., págs. 168/169
155 Código Civil Com entado cit., pág. 438
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S. Lopes da mesma forma se manifesta 156 e A. 
Chaves não chega a fazer qualquer comentário sobre o 
dispositivo.157

O próprio Clóvis, contradizendo-se, afirma, na sua 
Teoria Geral ,58, que a recontagem  com eça da volta, do titular 
do direito, à inação, sem chegar a cogitar da suma dos 
períodos, se forem mais de dois, nem da possibilidade dessa 
muitiplicação de interrupções.

Orlando Gomes chega a tocar no ponto, pela 
maioria esquecido, afirmando que a prescrição recom eça a 
correr, como se não houvesse fluído, para alguns, tantas vezes 
quantos os atos interruptivos, para outros, uma só ve z .159

O que quiz dizer o Tratadista, com a expressão 
“com o se não houvesse fluído” , não é possível descobrir a partir 
do texto citado, nem deduzir do seu contexto.

É interessante, e característico, notar que, mesmo 
Autores do porte de um Orlando Gomes apenas perpassam 
sobre o assunto, sequer manifestando sua opinião, entre as duas 
citadas, muito embora algumas linhas antes tenha declarado, 
com  todas as letras, que a enumeração das causas interruptivas 
é “ taxativa".

Para San Tiago Dantas, de igual forma, o prazo 
“ recom eça” I6°, mas o autor tam bém  não se preocupa com os 
aspectos polêmicos e efeitos sistemáticos, que estamos 
arguindo.

O mesmo acontece com Cunha Gonçalves. 161

156 Op. cit., pág. 611
157 Op. cit., pág. 1633
158 Teoria Geral, 3a ed., 1946, pág. 385
159 Op. cit., pág. 554
160 Op. cit., págs. 395 e ss.
161 Princípios de Direito Civil luso-brasileiro - Max Limonad, SP, 1951, págs.

683/685
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O projeto de Código de Obrigações >62, publicado em 1965, 
previa, no seu artigo 275, uma enum eração taxativa quase igual 
à atual, com duas diferenças: eliminava o protesto, como forma 
específica de interrupção, englobando-o na categoria 
“qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor” (inciso 
segundo), e acrescentava a sentença definitiva como causa 
interruptiva. Determinava que a c itação deveria ser feita nos 
prazos marcados, e esclarecia que, durante a instância, correria 
o prazo, desde que a lide fosse abandonada por mais de trinta 
dias (na Comissão, figuraram Caio Mário da S. Pereira, relator 
geral, Orosimbo Nonato, presidente. Orlando Gomes, Sylvio 
Marcondes, Nehemias Gueiros e Francisco Horta).

O texto resolvia alguns dos nossos problemas, mas 
permanece no esquecimento. Assim, também, o art. 200 do 
anteprojeto de C.C., que veda, expressamente, as interrupções 
reiteradas.

C. Leal 163 outrossim, tam bém  adota a teoria do 
“o código quis dizer ", para interpretar o art. 173, e nos faz 
pensar, quando afirma que a lide é um “ processo interruptivo" 
da prescrição, quantas vezes, no curso deste estudo, chegamos 
a pensar se o engano não seria nosso. Afinal, são tantos e tão 
considerados os autores que se posicionam contra nossa 
interpretação, que a dúvida chegou a tomar corpo.

Porém, e à evidência, a lide não é, perante a 
letra do Código, um processo interruptivo; a citação, sim.

O trecho de Câmara Leal é rico, em afirmativas 
gratuitas e conclusões extraídas de silogismos construídos com 
uma ou mais premissas falsas.

Até Carpenter adota a teoria do “ o código quis 
dizer” ,64, por exemplo, quando afirma literalmente que a 
linguagem do art. 173 é imprópria, não exprime o que quer dizer, 
pois que declara que, no caso de interrupção pela demanda, a 
prescrição recom eça a correr do último ato do processo para 
a interromper, como se para operar a interrupção da prescrição

163 Op. cit., pág. 217 a 220
164 Op. cit., pág. 392
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houvesse necessidade de qualquer outro processo que não o 
próprio processo da demanda.

Ora, o que o Código diz, claramente, é que, no 
caso da interrupção pela citação, o prazo recom eça a correr 
imediatamente. Em nenhum momento o Código fala em 
interrupção pela demanda...

Alhures 165, o engano textual do comentarista é 
mais grave, ao afirmar, sem o demonstrar, que o código diz, no 
art. 173, in fine, que a prescrição, interrompida pela demanda, 
recom eça a correr do último ato judicial que se praticar por 
efeito da c itação inicial da mesma dem anda.

O Código não diz nada disso, o que não impede o 
comentarista de finalizar dizendo que o fato de estarem em 
juízo, litigando, as partes contendentes, basta, “por si só” , para 
interromper, a cada momento, a prescrição, conservando viva 
e eficaz a ação, cuja vida pode “ facilmente ultrapassar um 
século..."

Foram trechos com o este, em que a ilogicidade 
concorre com o arraigado das afirmativas, que chegaram a 
abalar nossas convicções. Não pela solidez, mas pela renitência.

Sem termos encontrado apoio nos comentaristas, 
estamos, portanto, subscrevendo um ponto de vista, quase 
excllusivamente nosso, mas, acreditamos firmemente, fundado 
em boa razão.

A permanência da atitude tolerante, quanto a 
interrupções reiteradas e à perpetuação da lide, é odiosa, tanto 
quanto as penas infamantes que outrora se estendiam até aos 
descendentes do apenado. Mas, sobretudo, a atitude que 
criticamos é violadora da lei expressa.

Como vimos, a prescrição nasceu como uma 
lim itação ao prazo de duração das demandas.

165 Idem, ibidem, pág. 395
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Em nosso sistema, ela só sofre duas exceções: a 
suspensão, e a interrupção, distintas entre si porque, na 
segunda, o prazo recom eça a correr im ediatamente após o ato 
ou fato interruptivo.

A enumeração das causas suspensivas e 
interruptivas é taxativa, não admitindo interpretação extensiva.

O sentido gramatical do artigo 173 é o de que o 
prazo recom eça a correr, logo após o ato ou processo 
interruptivo.

A natureza do Instituto não se com padece com a 
possibilidade de interrupções sucessivas, sendo lógico que só se 
permita uma, até porque, sendo válido o processo judicial, seria 
impossível repetir a citação.

Os demais atos praticados no bojo do processo, 
não estão previstos, nenhum deles, na enumeração taxativa do 
Código Civil.

A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, em processo que resultou depois no RE 
101.904-SP, assim se expressou : é certo que os autos, indo à 
conclusão, permaneceram vários anos em poder do juiz. Mas 
ainda é Pontes de Miranda quem observa que o sistema jurídico 
brasileiro não admitiu, com o caso de interrupção ou suspensão, 
o fato de ficar o feito em conclusão dos juizes ou membro do 
Tribunal, ou mesa, pois não se pode, a pretexto de decorrerem 
da natureza das coisas, ou da equidade, criar espécies de 
interrupção ou de suspensão que não constem do Código Civil 
ou de textos de lei. E termina ensinando: "o sistema jurídico 
brasileiro não admitiu tal caso de interrupção, ou de suspensão, 
nem, os que assim o afirmam, argumentam com os textos legais. 
(Op. cit., pág. 216)."

Infelizmente, a Turma 166 acabou reformando o 
decisum, e afinal, depois de consultarmos perto de cem 
tratadistas e trezentas decisões do Poder Judiciário, encontramos

166 RTJ 110/870
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uma, apenas uma opinião exatam ente coincidente com a 
nossa.

Isso não quer dizer que não existam outras, mas foi 
a única encontrada nesta pequisa. Deixamo-la para o final, 
propositadamente, pois, para sermos coerentes, temos que 
homenagear o único intérprete que chegou conosco à 
conclusão que nos parece a mais conforme à razão.

Diz a Sentença do Juiz José Gaspar Rubick, que, 
no caso em mesa, a prescrição foi interrompida com a citação 
pessoal feita ao devedor, dos termos da ação contra ele 
proposta. Interrompida a prescrição, o prazo todo com eça a fluir 
novamente, da data da interrupção, em cumprimento do 
disposto no artigo 173 do Código Civil. Para aquele Juiz, não há 
necessidade de que o feito fique paralisado, para que se 
verifique o efeito extintivo, ocorrendo este, mesmo quando siga 
ele seus trâmites normais, desde que, no prazo 
correspondentemente previsto para a prescrição da ação, não 
atinja o seu ápice, com a prolação de uma decisão definitiva.
167

Para finalizar, queremos enfatizar que, a cada 
passo a Lei fixa limites ao exercício dos direitos.

Se sou titular de um direito e não o exercito, sofro 
a perda do direito ao exercício do mesmo, pelo Instituto da 
"decadência1’.

Se o exerço, e ele sofre oposição ou é violado, 
devo postular sua garantia pelos poderes públicos, sob pena de 
prescrição.

Postulando, interrompo a prescrição, e o prazo
desta reinicia.

167 Sentença do Juiz José Gaspar Rubick, conf. e ado tada c /  fundam ento do 
ac. da la  C.C. doTJSC, Ap. 10.0006, unânime, em 10.10.1974, in Jurispr. 
Catarinense, 5/6-197, c itada por W. Bussada, em sua citada obra à pág. 163



93

Se abandonar a lide, incidem a preclusão quanto 
ao ato não praticado, e a perem pção quanto ao abandono da 
causa.

Num sistema tão bem concatenado de prazos, 
que disciplinam a defesa dos direitos, porque seria apenas a 
prescrição intercorrente a exceção? O sistema é coerente, 
incoerente é a interpretação que lhe tem sido outorgada.

Porisso, se não impulsionar devidamente a 
dem anda, ocorre a prescrição intercorrente ao litígio, desde que 
superado o prazo igual ao previsto para o ajuizamento do feito.

Antes de terminar, uma breve referência a dois 
trabalhos, que tinham por título uma indagação semelhante à 
que nos fizemos.

O primeiro, é o já mencionado artigo subscrito por 
Amilcar de Castro, e denominado “ Prescrição do Direito no curso 
da lide” . 168

O autor revela-se autoritário, e, a partir de uma 
c itação tirada de Chiovenda ("enquanto a lide perdura, 
nenhuma prescrição se pode consumar") (in Instituzioni di Diritto 
Processuale Civile, vol. I, pág. 145 e ss.), estabelece a assertiva, 
tirada do mesmo mestre italiano, de que a sentença deve atuar 
a lei com o se isso acontecesse no próprio momento do pedido 
inicial. Esquecendo que esse comentário é aplicável ao direito 
processual (não civil) e italiano (não brasileiro), brande-o como 
dogma, e constrói todo seu comentário em torno dele, para 
concluir que não corre prazo de prescrição entre a c itação e 
a sentença final de acolhimento, pois “a lide é a exceção da 
prescrição ...” . ( sic )

Além disso, com ete alguns erros técnicos 
flagrantes, com o afirmar que os dispositivos do artigo 173 do 
Código Civil e do artigo 453 do Código Comercial são 
equivalentes em sentido, ou dizer que a prescrição extingue o 
Direito. Ou, dizer, num passo, que o protesto é o único “ processo

168 In Rev. Forense, vol. 124, págs. 17/25
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para interromper a prescrição” , e noutro que não é do último 
ato desse mesmo protesto que recom eça o curso da prescrição.

Ou, ainda mais grave, quando, com entando o 
artigo 196 do CPC de 1939 (vigente quando escrito o artigo), 
afirma : pouco importa o que diz o artigo 196 do CPC, porque a 
letra da lei não pode ter força de alterar as relações jurídicas, 
(sic)

Adota, afinal, a teoria de que a prescrição só 
volta a correr da Sentença final de acolhimento, refutando, é 
verdade, as teorias que retro denominados “ inercistas", mas 
partindo de pressuposto que entendemos falso, o de que a 
Sentença deve atuar em favor do autor.

Parece-nos, antes, que a Sentença deva dizer o 
direito aplicável ao caso, e isto tanto pode favorecer ao Autor 
como ao Réu. No fundo, percebe-se, aqui, o pressuposto 
canonista que repele o perdão por simples decurso de prazo. 
Realmente, é bem próprio do Direito Canônico esse postulado, 
de que o perdão deve ser, sempre, pronunciado pela 
autoridade, porque jamais pode ser tácito, implícito ou 
pressuposto, privado do p lacet autoritário.

Afirma, ainda, não ser da essência da interrupção, 
o imediato recom eço do curso do prazo e que, na absolvição 
de instância, este “ recom eça” , sem dizer de que ponto, para 
afinal pontificar : “ nada em nosso direito impede que a 
prescrição interrompida fique também suspensa ” .

Procuramos resumir o texto, que é logo, e reproduz 
debate levado a efeito no Instituto dos Advogados de MG, 
apenas para deixar claro que o consideramos poderadamente, 
sem que nele pudéssemos encontrar argumentos que nos 
demovessem de nosso ponto. Além de pecar pelo dogmatismo, 
que obscurece o raciocínio, o artigo sofreu o os efeitos da 
indevida tentativa de transplante de idéias, do direito italiano, 
para o nosso.
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Mereceu, também, nossa atenção, o artigo 
subscrito pelo advogado Renato Paes de Barros, intitulado “ Da 
perpetuação da Lide" 169, pois nos trouxe derradeira luz, embora 
só o tenhamos localizado quando este trabalho já estava, na 
prática, terminado.

Demonstra o articulista, com segurança, que a 
perpetuação da lide foi banida, de nosso Direito Comercial, pelo 
Reg. 737, e do Direito Civil, peio Código vigente.

O ponto interessante, porém, é que nos fez 
perceber que a c itação jamais teve o efeito de perpetuar a lide 
: é, e sempre foi, efeito da citação, interromper o curso do prazo 
previsto para a consumação da prescrição. Interrompido, 
recom eçava a correr esse prazo, e justamente para evitar que 
se completasse no curso da lide, admitiu-se a perpetuação, que 
era efeito próprio da contestação.

Afastado de nosso direito o sistema da 
perpetuação da lide pela contestação, não se pode transferir, 
simplesmente, aquele seu efeito característico, para a citação.

Aliás, o artigo cita o Conselheiro Ribas, que teria afirmado que 
um dos efeitos da contestação da lide é perpetuar as ações, 
que, sem ela, pereceriam.

E invoca, também, João Monteiro, que por sua 
vez teria sustentado que, contestada a lide, a relação de direito 
litigiosa não prescreveria mais, "enquanto dura a vida da acção, 
que é de quarenta anos."

Cita Pedro Lessa e Ramalho, que não logramos 
conferir, ilustra as hesitações do Supremo a respeito do tema, e 
refere, ainda, Azevedo Marques, que sustenta a interessante 
hipótese de que as sempre citadas Ordenações, tidas com o 
instituidoras da perpetuação (L. 3o, tít. 4o, proêmio, L. 3o, tít. 9o, 
pr., e L. 3o, tít. 18, par. 12) na verdade eram excepcionantes da 
regra geral.

169 In Rev. do Inst. do Advogado de SP, págs. 323/343
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Argumenta, contra a teoria abraçada por Amilcar 
de Castro, citando o texto da emenda apresentada por A. 
Figueira (in Trabalhos, IV, pág. 204), verbis : “A prescrição 
interrompida principia a correr de novo da data do acto que a 
interromper, ou do último acto  praticado em processo para a 
sua interrupção. “

Aquela emenda, é que resultou no atual texto do 
artigo 173 (o qual, para Clóvis, é bom lembrar, “ nada 
acrescenta ao artigo 172” ) , muito embora aí esteja revelada, 
sem sombra de dúvidas, a mens legislatoris.

Nota-se, claramente, a confirmação do que 
vimos dizendo : a intenção do legislador foi esta, e não a que os 
comentaristas pretendem lhe atribuir (“o Código quis dizer” ).

O Código não quis dizer, o Código disse, e sua 
letra clara não com porta interpretação ( in claribus, cessat 
in terpre ta tio).

O texto de Paes de Barros responde, com folgas e 
vantagens, ao de Amilcar de Castro.

De nossa parte, consideramos cumprido o 
objetivo, que foi o de levantar as posições doutrinárias e 
jurisprudenciais a respeito do tema.

Devemos confessar ainda que, somente no final 
do trabalho, percebemos que o tema da prescrição 
intercorrente tem muitas outras variáveis de indagação, que 
desconhecíamos no início do presente estudo.

Delas todas, examinamos uma somente, aquela 
que pergunta se o prazo recom eça seu curso, logo após a 
c itação inicial, ou se o inciso I do artigo 172 esconde uma causa 
suspensiva sob roupagens de interruptiva.

A conclusão ficou acima, e nos sobreveio com o 
um prêmio inesperado, um plus que não buscávamos e portanto 
não supunhamos possível. Porisso, acrescentamos este terceiro 
capítulo, onde pretendemos ter traçado linhas indicativas do 
que possa ser, futuramente, por nós ou por outrem, 
aprofundado, consolidado e afinal repassado ao acervo da 
Doutrina.
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Parafraseando Bento de Faria, citado ao início, 
diremos que, a circunstância de não merecermos a honra de 
numerosa companhia, não nos desanimará de continuarmos, 
sozinhos, neste caminho.
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