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Prescrição e Decadência

Súmula 278 do STJ - O termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca
da incapacidade laboral.

- Das causas suspensivas e impeditivas da prescrição.

• interrupção implica na inutilização do prazo prescricional em
curso e, quando reiniciada a sua fluência, o prazo será
integralmente reiniciado, voltando ao início.

• suspensão gera a paralisação do prazo no exato momento da
causa, voltando a correr de onde tinha parado.
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• causas impeditivas evitam que a prescrição se inicie. Pendente

uma causa impeditiva, o prazo prescritivo sequer se inicia.

ART. 197 CC - Não corre a prescrição:

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores,
durante a tutela ou curatela.
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Art. 198 CC - Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos
Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em
tempo de guerra.

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

II - não estando vencido o prazo;

III - pendendo ação de evicção.
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A CLT dispõe que não corre prescrição contra os menores de 18
anos:

Art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre
nenhum prazo de prescrição.

Ainda é causa de suspensão do prazo prescricional a submissão
do litígio trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia pelo
período que durar a tentativa conciliatória,
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Art. 625-G - O prazo prescricional será suspenso a partir
da provocação da Comissão de Conciliação Prévia,
recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da
tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do
prazo previsto no art. 625-F
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- Casos de interrupção estão tratados no art. 202 do CC

A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma
vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente

Parágrafo único - A prescrição interrompida recomeça a correr da
data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo
para a interromper.
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Nesse mesmo sentido o parágrafo primeiro do art. 240 do NCPC.

A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida,
retroagindo à data da propositura da ação.

Ocorrendo citação inválida, não haverá interrupção do prazo
prescricional. Somente a citação válida interrompe a prescrição,
mesmo que determinada em processo que termine sendo extinto
sem resolução de mérito.
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Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e 
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 
e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que 
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, 
retroagirá à data de propositura da ação.



Prescrição e Decadência 

No Processo do Trabalho, onde não há despacho liminar a

interrupção se realiza, diretamente, com a simples propositura da

demanda.

Art. 11. da CLT _________________________________

§ 3o A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo

ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo

incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do

mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos

idênticos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
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Súmula nº 268 do TST

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA
(nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 A ação
trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição
somente em relação aos pedidos idênticos.
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- Arquivamento da Reclamação

Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência

importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento

do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à

matéria de fato.
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A segunda hipótese de interrupção é o protesto.

OJ-SDI1-392 PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE
PROTESTO JUDICIAL. MARCO INICIAL (republicada em razão de
erro material) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e
03.06.2016

O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho,
por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 2015. O
ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional,
em razão da inaplicabilidade do § 2º do art. 240 do CPC de 2015
(§ 2º do art. 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto
no art. 841 da CLT.
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- Alegação da prescrição:

A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição

pela parte a quem aproveita (art. 193 CC). Não poderá ser

arguida nas instâncias extraordinárias (recurso especial, de

revista ou extraordinário, dirigidos, respectivamente, ao Superior

Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho ou ao

Supremo Tribunal Federal), pois implicaria em inovação da lide.

Súmula 153 do TST: Não se conhece de prescrição não arguida

na instância ordinária
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- Arguição de Ofício

O juiz poderá pronunciar de ofício a prescrição, de acordo com o

disposto no art. 487, II, do NCPC. É importante registrar, ainda,

que o julgador deve respeitar os princípios do contraditório e da

ampla defesa. Antes de conhecer a prescrição de oficio, deve o

magistrado intimar as partes, até mesmo porque poderá ocorrer

renúncia, ou causa interruptiva ou suspensiva. Com o advento do

art. 10 do NCPC, exige-se a prévia intimação das partes antes

que o juiz conheça determinadas matérias, inclusive de ordem

pública.
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A jurisprudência trabalhista vem afirmando a inaplicabilidade do
reconhecimento de ofício da prescrição no processo do trabalho,
diante do sistema protetivo.
- Da prerrogativa do Ministério Público de arguir a prescrição em
casos que envolvam entes públicos.
OJ 130 da SDI-I DO TST: PRESCRIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO.
ARGUIÇÃO. "CUSTOS LEGIS". ILEGITIMIDADE (atualizada em
decorrência do CPC de 2015) - Res. 209/2016, DEJT divulgado
em 01, 02 e 03.06.2016 Ao exarar o parecer na remessa de
ofício, na qualidade de “custos legis”, o Ministério Público não tem
legitimidade para arguir a prescrição em favor de entidade de
direito público, em matéria de direito patrimonial .
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- Prescrição Intercorrente

Havendo a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum
ato que deixou de ser realizado), durante o prazo superior ao
fixado em lei, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente.

• Súmula 114 DO TSTS: É inaplicável na Justiça do Trabalho a
prescrição intercorrente.

• Súmula nº 327 STF: O direito trabalhista admite a prescrição
intercorrente.
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Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o
executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo
igual prazo ao exequente para impugnação.

§ 1º - A matéria de defesa será restrita às alegações de
cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da
divida.
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Art. 11-A da CLT - Ocorre a prescrição intercorrente no processo
do trabalho no prazo de dois anos. (Incluído pela Lei nº 13.467,
de 2017)

§ 1o A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se
quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no
curso da execução. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2o A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida
ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. (Incluído
pela Lei nº 13.467, de 2017)


