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Bens



Conceito

Tudo aquilo que é desejado pelo homem 

com intuito de atender seus interesses.



Classificação

a) Bens imóveis: são os que não podem ser 

transportados de um lugar para outro sem 

destruição. São subdivididos em (arts. 79, 

80 e 81, CC):



Classificação

- bens imóveis por natureza: tudo aquilo que 

adere ao solo naturalmente. 

Ex.: árvore, frutos, solo, etc...;

- bens imóveis por acessão industrial 

(artificial): tudo aquilo que resulta do trabalho 

do homem, tornando-se incorporado ao solo. 

Ex.: construções e plantações;



Classificação

- bens imóveis por determinação legal: são 

assim determinados por força de lei. 

Por que? 

Para garantir maior segurança jurídica nas 

relações em que se envolvam (art. 80, CC).



Classificação

b) Bens móveis: são os bens suscetíveis de 

movimento próprio ou de remoção por força 

alheia (art. 82, CC). Subdivididos em:

- bens móveis por natureza;

- propriamente ditos: aqueles que não têm 

movimento próprio. 

Ex.: mesa, cadeira, etc...;



Classificação

- semoventes: aqueles que possuem 

movimento próprio. 

Ex.: animais.

- bens móveis por antecipação: sua última 

finalidade será como bem móvel. 

Ex.: árvores plantadas para o corte, casa 

para demolição, etc...;



Classificação

- bens móveis por determinação legal: são 

assim determinados por força de lei.



Classificação

c) Bens fungíveis e bens infungíveis: (art. 

85, CC) - classificação somente para os 

bens móveis.

Fungíveis: são aqueles que podem ser 

substituídos por outros da mesma espécie, 

quantidade e qualidade. 

Ex.: sacos de feijão.



Classificação

Infungíveis: não podem ser substituídos. 

Ex.: quadro de Picasso.

 Os bens imóveis são sempre infungíveis.



Classificação

d) Bens consumíveis e bens inconsumíveis: 

(art. 86, CC) - classificação somente para os 

bens móveis.

Consumíveis: aqueles cuja sua utilização 

acarretam destruição (ex.: alimentos) ou são 

destinados à alienação (ex.: livros, discos, 

todos os bens móveis postos a venda).



Classificação

 Bens consumíveis de fato ou 

materialmente consumíveis: destruição.

 Bens consumíveis de direito ou 

juridicamente consumíveis: venda.



Classificação

e) Bens divisíveis e bens indivisíveis: art. 

87, CC.

Divisíveis: aqueles que podem ser divididos 

em porções diversas, sendo que cada parte 

possui um todo perfeito. 

Ex.: terreno.



Classificação

Indivisibilidade: natureza, lei ou vontade das 

partes.

- natureza: se for dividido perde as suas 

características essenciais, como um todo. 

Ex.: um animal;



Classificação

- lei: por força de lei tornam-se indivisíveis. 

Ex.: Estatuto da Terra – os terrenos em área 

rural/urbana possuem uma metragem 

mínima;

- vontade das partes: por força das partes, a 

coisa torna-se indivisível. 

Ex.: condomínio com cláusula de proibição 

de venda em até 5 anos.



Classificação

f) Bens singulares e bens coletivos: arts. 89 

e 90, CC.

Singulares: dependem da maneira como 

serão interpretados. 

Ex.: árvore isolada - bem singular, árvore 

numa floresta - bem coletivo.



Classificação

O Código Civil chama as coletividades de 

universalidades.

Universalidades:

- de fato: pluralidade de bens singulares.

- de direito: complexo de relações jurídicas.

- Dos bens reciprocamente considerados: 

dependem de outros bens, estão ligados a 

outros bens.



Classificação

g) Bens principais e bens acessórios:

Principais: existe por si só, não depende da 

existência de outro bem. Tem existência 

própria.

Acessórios: não tem existência própria, sempre 

depende da existência do bem principal. 

Ex.: árvores - principal, frutos - acessório.



Classificação

Art. 92, CC: bem acessório segue o principal. 

Algumas conseqüências:

- presume-se que o dono do principal seja 

também dono do acessório;

- a natureza jurídica do acessório é a mesma 

do principal;

- extinto o principal, extingue-se o acessório, 

mas a recíproca não é verdadeira.



Classificação

Bens acessórios: frutos, rendimentos, produtos 

e benfeitorias.

- frutos: aqueles que se renovam quando 

utilizados ou separados da coisa principal. 

Ex.: frutos de uma árvore;

- produtos: aqueles que se exaurem com o 

uso, extinguem-se. 

Ex.: exploração de um poço de petróleo;



Classificação

- rendimentos: são considerados os frutos 

civis de determinada coisa. 

Ex.: juros provenientes de uma 

aplicação;

- benfeitorias (art. 96,CC): todo 

melhoramento ou acréscimo feito em 

coisa já existente.



Classificação

3 espécies:

- necessárias: são as indispensáveis, 

destinadas à conservação da coisa. 

Ex.: medidas de conservação (telhado 

sob suspeita de cair);



Classificação

- úteis: são benfeitorias que aumentam ou 

facilitam o uso da coisa. 

Ex.: construção de mais um quarto numa 

casa;

- voluptuárias: benfeitorias de mero deleite ou 

recreio. São formas de aformoseamento. 

Ex.: construção de uma piscina numa casa.



Classificação

Pertenças (art. 93, CC): podem ser 

destacados do principal, mas são 

economicamente dependentes. 

Ex.: ar-condicionado, lustres, quadros, etc...



Classificação

h) Bens públicos e bens privados:

Públicos (art. 98, CC): são os que pertencem a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Subdivididos:

- de uso comum do povo: utilização comum 

pela coletividade. 

Ex.: estradas, praças, mares, etc...;



Classificação

- de uso especial: são os bens destinados 

ao funcionalismo dos serviços públicos, 

concedidos, às vezes, por particulares 

mediante contraprestação. 

Ex.: edifícios onde funcionam os serviços 

públicos;



Classificação

- dominicais (dominiais): pertencem ao 

domínio privado do Poder Público. 

Abrangem móveis e imóveis. São bens 

públicos, mas seguem as regras dos 

bens particulares. 

Ex.: títulos da dívida pública. 



Classificação

Obs.: os bens públicos não podem ser 

vendidos, são inalienáveis!

Desafetação: retirada do caráter público do bem 

para que possa ser vendido. Ex.: BESC.

Afetação: quando o bem dominical passa a ser 

utilizado como bem público.

Privados ou particulares: todos os demais bens 

pertencentes a quaisquer pessoas.



Prescrição



Conceito

É a extinção de uma pretensão pelo 

decurso de certo lapso de tempo previsto 

em lei.

O legislador prevê prazos prescricionais 

para o exercício das pretensões.



Disposições Gerais

Art. 189: Violado o direito, nasce para o 

titular a pretensão, a qual se extingue, pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os 

arts. 205 e 206.

Art. 190: A exceção prescreve no mesmo 

prazo em que a pretensão.



Disposições Gerais

Art. 191: A renúncia da prescrição pode ser 

expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, 

sem prejuízo de terceiro, depois que a 

prescrição se consumar; tácita é a renúncia 

quando se presume de fatos do 

interessado, incompatíveis com a 

prescrição.



Disposições Gerais

Art. 192: Os prazos de prescrição não 

podem ser alterados por acordo das partes.

Art. 193: A prescrição pode ser alegada em 

qualquer grau de jurisdição, pela parte a 

quem aproveita.

Art. 194: (revogado). 



Disposições Gerais

Art. 195: Os relativamente incapazes e as 

pessoas jurídicas têm ação contra os seus 

assistentes ou representantes legais, que derem 

causa à prescrição, ou não a alegarem 

oportunamente.

Art. 196: A prescrição iniciada contra uma 

pessoa continua a correr contra o seu sucessor.



Interrupção da Prescrição

Art. 202, CC

Art. 202: 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;



Interrupção da Prescrição

II - por protesto, nas condições do inciso 

antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito 

em juízo de inventário ou em concurso de 

credores;



Interrupção da Prescrição

V - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que 

extrajudicial, que importe reconhecimento 

do direito pelo devedor.



Reinício do Prazo

Art. 202, § único, CC

- recomeça-se a contar “do zero” como se 

jamais tivesse fluído.

P. único: A prescrição interrompida 

recomeça a correr da data do ato que a 

interrompeu, ou do último ato do processo 

para a interromper.



Reinício do Prazo

- Pretensões contra a Fazenda Pública: o 

prazo prescricional volta a correr pela 

metade.



Impedimento e Suspensão da Prescrição

A diferença entre o impedimento e a 

suspensão dizem respeito ao momento da 

sua ocorrência:

- Impedimento: antecede o termo inicial do 

prazo prescricional, que nem começa a 

correr;



Impedimento e Suspensão da Prescrição

- Suspensão: verifica-se somente depois 

do início do prazo prescricional, que fica 

paralisado e volta a fluir pelo tempo 

remanescente.



Art. 197: 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.

Impedimento e Suspensão da Prescrição



Art. 198: 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.

Impedimento e Suspensão da Prescrição



Art. 200: Quando a ação se originar de fato 

que deva ser apurado no juízo criminal, não 

correrá a prescrição antes da respectiva 

sentença definitiva.

Art. 201: Suspensa a prescrição em favor de 

um dos credores solidários, só aproveitam os 

outros se a obrigação for indivisível.

Impedimento e Suspensão da Prescrição



Ausência de Pretensão

Art. 199: Não corre igualmente a 

prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

II - não estando vencido o prazo;

III - pendendo ação de evicção.



Reconhecimento Ex Officio

É possível o reconhecimento da prescrição 

ex officio, todavia, é dado às partes 

oportunidade para se manifestarem.



Prazos Prescricionais e Termo Inicial

Art. 205: A prescrição ocorre em dez anos, 

quando a lei não lhe haja fixado prazo 

menor.

Art. 206: Prescreve:

§ 1o Em um ano:



I - a pretensão dos hospedeiros ou 

fornecedores de víveres destinados a 

consumo no próprio estabelecimento, para o 

pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o 

segurador, ou a deste contra aquele, contado 

o prazo:

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



a) para o segurado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil, da data em que é 

citado para responder à ação de 

indenização proposta pelo terceiro 

prejudicado, ou da data que a este indeniza, 

com a anuência do segurador;

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



b) quanto aos demais seguros, da ciência 

do fato gerador da pretensão;

III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares 

da justiça, serventuários judiciais, árbitros 

e peritos, pela percepção de emolumentos, 

custas e honorários;

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



IV - a pretensão contra os peritos, pela 

avaliação dos bens que entraram para a 

formação do capital de sociedade anônima, 

contado da publicação da ata da 

assembléia que aprovar o laudo;

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



V - a pretensão dos credores não pagos contra 

os sócios ou acionistas e os liquidantes, 

contado o prazo da publicação da ata de 

encerramento da liquidação da sociedade.

§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver 

prestações alimentares, a partir da data em 

que se vencerem.

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



§ 3o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de 

prédios urbanos ou rústicos;

II - a pretensão para receber prestações 

vencidas de rendas temporárias ou 

vitalícias;

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



III - a pretensão para haver juros, 

dividendos ou quaisquer prestações 

acessórias, pagáveis, em períodos não 

maiores de um ano, com capitalização ou 

sem ela;

IV - a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa;

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



V - a pretensão de reparação civil;

VI - a pretensão de restituição dos lucros ou 

dividendos recebidos de má-fé, correndo o 

prazo da data em que foi deliberada a 

distribuição;

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida 

indicadas por violação da lei ou do estatuto, 

contado o prazo:

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



a) para os fundadores, da publicação dos atos 

constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da 

apresentação, aos sócios, do balanço 

referente ao exercício em que a violação tenha 

sido praticada, ou da reunião ou assembléia

geral que dela deva tomar conhecimento;

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



c) para os liquidantes, da primeira assembléia

semestral posterior à violação;

VIII - a pretensão para haver o pagamento de 

título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial;

IX - a pretensão do beneficiário contra o 

segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso 

de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à 

tutela, a contar da data da aprovação das 

contas.

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público 

ou particular;

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



II - a pretensão dos profissionais liberais em 

geral, procuradores judiciais, curadores e 

professores pelos seus honorários, contado o 

prazo da conclusão dos serviços, da cessação 

dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do 

vencido o que despendeu em juízo.

Prazos Prescricionais e Termo Inicial



Decadência



Disposições Gerais

“(...) a prescrição assenta da pretensão, que 

nasce da violação do direito subjetivo. Há 

direitos, contudo, que são desprovidos de 

pretensão, direitos que a exigibilidade não 

chega a surgir. São os chamados direitos 

potestativos.” (Anderson Schreiber –

Manual de Direito Civil Contemporâneo)



Direitos Potestativos

Aqueles sobre os quais não recai nenhuma 

discussão, são incontroversos, cabendo a 

outra parte aceitá-los, sujeitando-se ao seu 

exercício.



Conceito de Decadência

É a extinção do próprio direito, uma vez que 

inexiste uma pretensão, pelo transcurso de 

prazo previsto em lei.



Conceito de Decadência

- os prazos decadenciais são fatais, ou 

seja, não se sujeitam às causas de 

impedimento, suspensão ou interrupção.

- é nula a renúncia à decadência, bem 

como não se pode ampliar ou reduzir os 

prazos legais (art. 209, CC).



Conceito de Decadência

- é possível o reconhecimento ex officio, 

contudo há a necessidade de prazo para 

as partes se manifestarem (art. 210, CC).

- decadência convencional ou imprópria: 

decorre da vontade das partes, por isso 

não integram a ordem pública (art. 211, 

CC).



Prazos Decadenciais

Estão contidos ao longo da codificação civil.

Art. 207: Salvo disposição legal em 

contrário, não se aplicam à decadência as 

normas que impedem, suspendem ou 

interrompem a prescrição.

Art. 208: Aplica-se à decadência o disposto 

nos arts. 195 e 198, inciso I.



Prazos Decadenciais

Art. 209: É nula a renúncia à decadência fixada 

em lei.

Art. 210: Deve o juiz, de ofício, conhecer da 

decadência, quando estabelecida por lei.

Art. 211: Se a decadência for convencional, a 

parte a quem aproveita pode alegá-la em 

qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode 

suprir a alegação.
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