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9. Prescrição e Decadência

/universidades

Prescrição X Decadência: a análise será feita a partir de quadros comparativos.

Quanto ao Direito Envolvido:

➢ Prescrição – está relacionada a direitos subjetivos, que são os poderes que a lei concede à 

pessoa para exigir uma prestação de outrem (exemplo de direitos decorrentes de um 

contrato de honorários); esses direitos podem ser violados.

➢ Decadência – relacionada a direitos potestativos,  que são a possibilidade que a pessoa tem 

de influenciar a esfera jurídica alheia (exemplo do direito ao divórcio, empregador de demitir 

o empregado); tais direitos não são violáveis.



/universidades

Quanto à natureza jurídica da sentença pretendida:

➢ Prescrição – está relacionada a direitos subjetivos, que são os poderes que a lei concede à 

pessoa para exigir uma prestação de outrem, logo, pressupõem sentenças condenatórias de 

fazer, não fazer e dar.

➢ Decadência – relacionada a direitos potestativos,  que são a possibilidade que a pessoa tem 

de influenciar a esfera jurídica, pressupõem sentenças constitutivas as quais criam, extinguem 

ou modificam relações jurídicas.

ATENÇÃO:  sentenças declaratórias apenas pugnam pelo reconhecimento de uma relação 

jurídica já existente, podendo ser pleiteadas a qualquer tempo, nunca submetidas a prazos 

prescricionais ou decadenciais.



/universidades

Quanto ao Objeto:

➢ Prescrição – seu objeto é a pretensão, a prescrição extingue a pretensão, conforme art. 189. 

Quando um direito subjetivo é violado surge a pretensão; esta última dá exigibilidade a um 

direito subjetivo que foi violado por certo período de tempo, que é o prazo prescricional. 

As dívidas prescritas perdem sua exigibilidade, passando a serem chamadas de dívidas naturais (o 

direito existe mas sua exigibilidade já foi extinta), as quais são irrepetíveis se o devedor pagar 

mesmo assim.

Segundo o STJ, através da Teoria da Actio Nata que é pautada na boa fé (utilizada no CDC), os 

prazos prescricionais passam a ser contados a partir da ciência da violação ao direito subjetivo e 

não especificamente do momento de sua efetiva violação, visto que em muitos casos o titular do 

direito subjetivo não toma ciência no próprio tempo da violação.

➢ Decadência – a decadência extingue o direito potestativo, embora existam direitos 

potestativos que não se submetem a prazos decadenciais (direito ao divórcio).



/universidades

Quanto às Exceções Pessoais:

➢ Prescrição – exceção pessoal só incide na prescrição, sendo qualquer direito de natureza 

personalíssima que o devedor pode opor em face do credor; são defesas que o devedor pode 

opor em face do devedor, pretensões que o devedor possui contra as pretensões do credor, 

podendo ser exceções impróprias ou propriamente ditas:

A) Exceções Pessoais Impróprias: previstas no art. 190, CC/02, são as exceções dependentes ou 

não autônomas em relação a pretensão. As exceções pessoais impróprias prescrevem no mesmo 

prazo da pretensão relacionada.

B) Exceções Pessoais Propriamente Ditas: são as exceções que independem da pretensão, são 

autônomas (exemplo da alegação de coisa julgada).

➢ Decadência – não se aplicam à decadência.



/universidades

Quanto à Renúncia:

➢ Prescrição – é possível renunciar à prescrição, nos termos do art. 191, podendo esta renúncia 

ser expressa ou tácita, só valendo se for feita depois que a prescrição se consumar e sem 

prejuízo a terceiro; tácita é a renúncia quando se presume a partir de fatos praticados pelo 

interessado, incompatíveis com a prescrição (exemplo do devedor que paga dívida prescrita 

ou novar uma dívida prescrita).

➢ Decadência – sabe-se que os prazos decadenciais podem estar na lei ou em acordos de 

vontade, respectivamente decadência legal e decadência convencional, porém, o art. 209 

proíbe a renúncia à decadência instituída por lei, ou seja, só será possível renunciar à 

decadência convencional, provinda de um acordo de vontade.



/universidades

Quanto aos Prazos:

➢ Prescrição – os prazos prescricionais só podem estar presentes em lei (art. 192, CC); se um ato 

praticado viola lei, ele é nulo. O art. 205, CC, estabelece o prazo prescricional ordinário que é 

de 10 anos, o qual é residual pois somente incide na omissão legal, enquanto o art. 206 traz os 

prazos específicos de prescrição.

➢ Decadência – podem ser convencionados ou podem estar na lei (todos os prazos que estão 

em lei e não estiverem nos arts. 205 e 206, são prazos decadenciais).



/universidades

Quanto ao Momento de Arguição:

➢ Prescrição – presente no art. 193, pode ser arguida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, pois é questão de ordem pública.

➢ Decadência – presente no art. 211, também pode ser arguida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, visto que é questão de ordem pública.

Quanto ao Reconhecimento de Ofício:

➢ Prescrição – por serem matérias de ordem pública, ambas podem ser reconhecidas de ofício 

pelo juiz.

➢ Decadência – o art. 210, CC, permite ao juiz reconhecer de ofício a decadência estabelecida 

por lei, a convencional precisa ser alegada pelas partes.
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Causas Preclusivas:

➢Prescrição – impedimento e suspensão da prescrição ocorrem nas hipóteses dos arts. 

197, 198 e 199, CC, sendo causas que perduram no tempo (casamento, viagem ao 

exterior, etc). A interrupção da prescrição dá-se apenas uma única vez, estando 

positivada no art. 202 do referido diploma, sendo causas momentâneas.

➢Decadência – salvo disposição em contrário, não se aplicam à decadência, causas que 

impedem, suspendem ou interrompem a prescrição (art. 207); exceções são os arts. 26, §

2º, 195 e 198, I.


