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TEORIA GERAL DO DIREITO PRIVADO1 
Temas recorrentes em provas do MPMG2: 

- teoria da invalidade do negócio jurídico – planos (existência + validade + 
eficácia); 

- negociabilidade e atuação do Ministério Público; 

- o papel do Ministério Público no exercício da fiscalização das fundações; 

- diferenciação dos planos do negócio jurídico: 

- pressupostos (de existência); 

- requisitos (de validade); 

- elementos (de eficácia); 

- início e fim da personalidade; 

- bem de família; 

- prescrição e decadência; 

- direitos da personalidade; 

- vícios do consentimento no negócio jurídico; 

- conceito e classificação de bens; 

- estatuto jurídico do patrimônio mínimo – Luiz Edson Fachin; 

- responsabilidade do incapaz e Ministério Público; 

- diferença entre sucessão processual, transmissibilidade do patrimônio (incluindo 
pretensões não exercidas) como universalidade jurídica3 e projeção post mortem 
dos direitos da personalidade4;5 

- multifuncionariedade da boa-fé objetiva; 

- análise econômica do ilícito6; 

 

Institutos (divisão) da Parte Geral do Direito Civil: 

-> O estudo da parte geral do Direito Civil se baseará em três grandes pilares: 

- ser (aspecto pessoal); 

- ter (aspecto patrimonial); 

- agir & interagir (aspecto volitivo); 

 

-> Observações aleatórias importantes:7 

                                                            
1 A correta compreensão da parte dogmática do direito privado é essencial para subsidiar a resposta de 
questões referentes a outros ramos do Direito Civil (ex.: sucessões, direito de família). 
2 Segundo o professor o estudo da segunda fase do MPMG deve focar nas matérias citadas. 
3 Incluindo as pretensões indenizatórias não exercidas. 
4 Artigo 12, parágrafo único do CC/02. 
5 Devido à forma interessante como a distinção entre a tutela de tais direitos da personalidade pode ser 
exercida particularmente a vejo como um tema de possível incidência na prova da segunda fase. 
6 Quando o autor potencial de um dano crê que assumir o risco da sua materialização com a posterior 
reparação é economicamente vantajoso. A análise econômica do ilícito costuma ser rejeitada como 
prática atenta à boa-fé indispensável à boa convivência em sociedade. 
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-> o STJ reconhece a legitimidade do nascituro (representado pela mãe) de ajuizar 
pedido de indenização pela morte do pai (inclusive para fins de DPVAT); 

-> é possível ser parte de um contrato sem ser pessoa, como no caso dos entes 
despersonalizados (espólio, massa falida, sociedade irregular); 

-> a capacidade se divide em: 

- capacidade de direito; 

- capacidade de fato ou exercício; 

- a regra principiológica no momento atual não é trabalhar com a teoria das 
incapacidades, mas com a teoria da capacidade. Em respeito à dignidade da 
pessoa humana a capacidade é a regra, a incapacidade, exceção; 

- o sujeito pode ser capaz mas as peculiaridades da situação pode o tornar 
vulnerável (ex.: consumidor; idoso) ou hipervulnerável (ex.: consumidor idoso). 
Tal vulnerabilidade poderá fundamentar estratégias legais de proteção; 

- NUNCA CONFUNDA: 

- personalidade VS capacidade VS vulnerabilidade: 

- o condomínio edilício tem capacidade sem ser personalidade; 

- algumas pessoas como o absolutamente incapaz tem 
personalidade, tem capacidade de direito, não tem capacidade de 
fato e exercício e é vulnerável; 

- há sujeito (pessoa) que tem capacidade, não é vulnerável, mas lhe falta 
legitimidade para determinados atos; 

 exemplo: necessidade de outorga conjugal para venda de bem 
imóvel; 

- a capacidade se divide em: 

- capacidade de direito; 

- capacidade de fato ou de exercício; 

- capacidade negocial; 

- capacidade patrimonial; 

- ATENÇÃO: as figuras de representação e assistência servem para proteger os 
interesses do incapaz -> elas somente devem incidir e sua ausência culminar na 
anulação do negócio jurídico no caso que este tenha ofendido algum interesse do 
incapaz (absoluta ou relativamente); 

? O que é família eudemonista? É o espaço da família é o espaço de realização do 
ser8; 

? O que é família anaparental? Ela possui como basilar o elemento afetividade, 
que se caracteriza pela inexistência da figura dos pais; 

- o direito à moradia é um direito fundamental social, mas pode ser pensado 
como direito de personalidade ou direito humano; 

- contratos modernos: 

                                                                                                                                                                              
7 Baseadas em questões resolvidas pelo professor em sala de aula. 
8 A família eudemonista ou afetiva significa "doutrina que admite ser a felicidade individual ou coletiva 
o fundamento da conduta humana moral ", o que a aproxima da afetividade. (BIRMANN, Sidnei Hofer). 
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- contratos complexos: a complexidade pode ser analisada como a 
sucessão de negócios que visa um determinado objetivo (exemplo: 
alguns contratos à moradia); 

- contratos coligados: são contratos queridos pelas partes como um 
todo (no conjunto). Há uma dependência recíproca de modo que um 
contrato seria desinteressante sem o outro. Tais contratos não se 
fundem (são contratos distintos); 

- contratos mistos: embora parecidos com os contratos coligados, 
com eles não se confundem, visto que, nos contratos mistos a 
conexão econômica entre as diversas prestações, por subordinação 
ou coordenação, forma uma nova unidade; 

- redes contratuais: a interligação de contratos sistemática, 
econômica e funcionalmente que vinculam serviços e pessoas 
diversas em busca de um fim econômico comum; 

- Lei do Distrato: Lei 13.786/2018  altera a lei 4.591/84 e 6.766/99 para regular 
a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade 
imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano  
DICA: LER A LEI CITADA! 

 Diferença básica entre eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia: 

- eutanásia: morte antecipada por piedade para evitar sofrimento; 

- ortotanásia: deixar o processo de morte ocorrer sem delongar 
sofrimentos quando a recuperação é impossível; 

- distanásia: prolongamento artificial e gerador de sofrimento da vida 
inviável; 

- mistanásia: ausência de assistência médica permitindo a morte 
antecipada por falta de cuidados das populações normalmente 
hipossuficientes; 

- autonomia da pessoa: há escolhas existenciais e escolhas patrimoniais. A 
curatela está ligada às escolhas patrimoniais. A curatela não suprime a qualidade 
de pessoa (fundamento filosófico: Kant); 

 

-> O estudo da parte geral do Direito Civil se baseará em três grandes pilares cujos elementos 
devem ser analisados para melhor compreensão da disciplina: 

- ser (aspecto pessoal)9: 

- sujeito de direito; 

- personalidade; 

- capacidade (de direito + de fato e exercício + negocial + 
patrimonial); 

- legitimidade; 

- vulnerabilidade; 

- ter (aspecto patrimonial); 

- bens; 

                                                            
9 O ser pode ser humano, natural, no caso dos direitos da personalidade. O ser também pode ser formal, 
criado, pessoa jurídica, ser sensível (ex.: animais). 
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- coisas; 

- patrimônio; 

- agir & interagir (aspecto volitivo); 

Observação: há diversas manifestações de vida e é possível sair de uma visão 
antropocêntrica e utilizar de uma visão biocêntrica; 

ATENÇÃO: a Lei 13.874/19 (Lei de Liberdade Econômica) alterou o artigo 50 do 
Código Civil e disciplinou a desconsideração da personalidade jurídica para 
prestigiar a separação patrimonial entre pessoa física e jurídica; 

 DOMICÍLIO como locus de realização dos sujeitos: o ordenamento jurídico 
estabelece uma pluralidade de domicílios, seja da pessoa física, seja da pessoa 
jurídica; 

- no que tange ao aspecto patrimonial o Código Civil cuida dos “bens”; 

 

ASPECTO PATRIMONIAL DO CÓDIGO CIVIL – TER 

- nesta parte o código de preocupa com os bens; 

- discussão: bens  coisas VS patrimônio VS classificação; 

- no que tange à classificação, os bens podem ser: 

- móveis ou imóveis; 

- principais ou acessórios; 

- públicos ou privados; 

- divisíveis ou indivisíveis; 

- coletivos ou singulares; 

- BENS: bens são valores materiais e imateriais, patrimoniais e extra patrimoniais, corpóreos e 
incorpóreos  o sujeito de direito somente se satisfaz ao ter acesso a determinados bens 
(bens essenciais para a vida, bens sociais); 

- COISAS: podem ser consideradas uma espécie de bem, referindo-se aos bens materiais; 

- PATRIMÔNIO: é uma universalidade, um complexo de relações jurídicas dotadas de valor 
econômico vinculadas a um sujeito; 

ATENÇÃO: patrimônio = universalidade + complexo de relações jurídicas + valor 
econômico + sujeito titular; 

 Patrimônio inclui o IUS IN RE e IUS AD REM; 

Observação: o sujeito pode ser um ente despersonalizado (ex.: massa falida), não 
devendo ser necessariamente uma pessoa; 

 Expressão econômica: é o elemento determinante do patrimônio (contrariando 
a noção de “patrimônio moral”); 

! O patrimônio é ligado à massas patrimoniais distintas, como no exemplo do 
sujeito portador de bens, casados e sócio de uma pessoa jurídica  massas 
patrimoniais distintas; 

 

Artigo 102 do CC/02: os bens públicos não são adquiridos por usucapião; 

Artigo 191, parágrafo único, CRFB/88: os imóveis públicos não são adquiridos por usucapião; 
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PERGUNTA: qual o critério utilizado para qualificar o bem como público? O 
critério da titularidade ou o critério da funcionalidade? RESPOSTA: os tribunais 
possuem entendimento de que bens de titularidade particular afetados à 
prestação do serviço público adotam o regime dos bens públicos. No que tange à 
situação inversa (bens públicos sem afetação pública) devem continuar sendo 
encarados como bens públicos e não sujeitos à usucapião; 

 devem ser analisadas as duas perspectivas: funcionalidade VS titularidade; 

 

Preocupações quanto aos bens imóveis: 

- forma de aquisição mediante usucapião10; 

- formas de manifestação da propriedade imobiliária/condomínio (seja edilício, 
seja de lotes, seja do condomínio de casas, seja do condomínio em 
multipropriedade ou o condomínio de acesso controlado); 

- registro imobiliário11; 

Observação: 

 A Lei 6.766 traz a regra dos condomínios de lotes e condomínio de 
acesso controlado; 

 no STF, RE 607.940 a corte suprema afirmou que para se aprovar o 
loteamento o loteador deve determinar o que é praça, rua, via de 
acesso e bens de uso particular. Caso a legislação municipal conceda 
a via como de uso exclusivo a legislação seria em tese constitucional, 
mas a manutenção da via ficaria a cargo do particular. Como o 
condomínio é um ente despersonalizado os cuidados ficaram a cargo 
de uma associação de moradores, responsáveis pela cobrança de um 
valor a cargo dos serviços prestados em bem público que está sendo 
usado exclusivamente pelos particulares condômicos. 

 no Resp. 1.439.163 o STJ afirmou que as “taxas” cobradas via pela 
associação de moradores não obriga os não associados ou aos que a 
ela não aderiram; 

 o STF, no RE 695.911 reconheceu a repercussão geral no que 
tange ao tema da associação de proprietários exigir as citadas “taxas” 
aos adquirentes não associados; 

 multipropriedade: é uma forma de exercício do direito de propriedade; 

- no Resp 1546165/SP o STJ se discutiu a necessidade ou não de intervenção do 
Ministério Público nas demandas perante o Poder Judiciário: entendeu-se que o 
assunto é de interesse particular, não atraindo a atuação do Ministério Público; 

 

Direitos das Coisas: 

- dentro do direito das coisas pode também ser estudada a POSSE; 

                                                            
10 A usucapião não deve ser pensada unicamente como um instituto de aquisição de propriedade, mas 
também como um instituto destinado à urbanização – principalmente de pessoas de baixa renda na 
modalidade coletiva. 
11 Com a alteração da LRP no que tange à usucapião esta modalidade de aquisição de propriedade passa 
a ser possível via extrajudicial. 
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- a posse traz a atuação do Ministério Público em caso de conflitos possessórias 
multitudinários (litígio coletivo da posse de terras rurais ou urbanas); 

- métodos de defesa da posse incluem a reintegração de posse e manutenção da 
posse; 

 

ASPECTO VOLITIVO DO CÓDIGO CIVIL – AGIR/INTERAGIR 

O interagir abarca três focos em específico: 

- fato; 

- ato; 

- negócio; 

- a Lei 13.874 alterou a redação do artigo 113 do CC/0212; 

- a autonomia privada é elemento essencial e central do negócio jurídico; 

- a manifestação de vontade não pode estar pautada unicamente no 
individualismo ou no “puro capricho” – há vetores axiológicos a nortear a 
manifestação de vontade; 

- a idéia de “negociabilidade” traz uma perspectiva constitucional para as avenças 
entre particulares; 

- Planos do negócio jurídico: 

- existência  é o pressuposto (não requisito) do negócio jurídico; 

- validade  analisa requisitos; 

- eficácia  analisa elementos; 

Observação: segundo a nova redação do artigo 113 do CC/02 as regras de 
interpretação, integração e preenchimento de lacunas podem ser livremente 
pactuadas entre os contraentes  regra que faz sentido a ser aplicada nos 
contrários paritários  reconhecida a vulnerabilidade (ex.: contratos de 
consumo) a regra não se mostra aplicável; 

 Atuação do Ministério Público: se mostra crível apenas em casos onde não há 
paridade contratual, buscando a proteção de algum sujeito ou sujeitos 
vulneráveis; 

- função social dos contratos: é o exercício da autonomia observando questões 
ligadas à alteridade. O negócio não é um fim em si mesmo, mas apresenta reflexo 
social. A escolha deve ser limitada por alguns vetores axiológicos buscando o 
progresso da sociedade como um todo. O fundamento da liberdade contratual é a 
autonomia, a vontade, encontrando limites em valores, como o valor ambiental, 
valor consumerista  eficácia horizontal dos direitos fundamentais  incidência 
dos direitos fundamentais nas relações entre particulares; 

IMPORTANTE: o olhar para o negócio jurídico deve ser dinâmico, jamais estático; 

 

                                                            
12 Segundo a nova redação os negócios devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do local de 
sua celebração. A interpretação do negócio jurídico deve atingir o sentido que: forem confirmados pelo 
comportamento das partes após a celebração do negócio + usos, costumes e práticas do mercado + 
corresponder à boa fé (objetiva) – standart, padrão de comportamento. Segundo o parágrafo segundo 
do mesmo artigo as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, preenchimento de 
lacunas e de integração do negócio jurídico diversas daquelas previstas em lei. 
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 NÃO SE ESQUEÇA! 

- é possível contrato sem negócio jurídico  negócio jurídico é uma manifestação 
de vontade cujos efeitos são queridos pela manifestação de vontade; 

- nos atos jurídicos a vontade está dentro do plano da liberdade do sujeito, mas os 
efeitos estão estabelecidos pelo próprio ordenamento; 

- todo o direito privado deve ser pensado na perspectiva da realização dos direitos 
fundamentais sociais. Os efeitos da função social do contrato se irradiam para 
todos os negócios jurídicos como objetivo mediato – o objetivo imediato seria a 
vontade das partes  perspectiva da funcionalização dos negócios jurídicos; 

 o contrato é dividido em: objeto + causa + motivo + função; 

- objeto = é o conteúdo material ou imaterial do contrato; 

- causa = pode ser “causa pressuposta” ou “causa final”. A causa é um 
elemento de ordem objetiva13; 

- motivo = é o fundamento subjetivo, vontade; 

- função = a função pode ser dividida em dois planos: 

- função interna ou intrínseca = se confunde com a 
própria causa, com o próprio pressuposto ou 
fundamento do negócio jurídico; 

- função externa = o negócio deve ser executado em 
consonância com regras, valores e princípios do 
ordenamento jurídico; 

Observação: deve ser buscar a realização da função interna em 
respeito à função externa (esta age como vetor axiológico a incidir 
naquela); 

! Lembre-se: a liberdade de contratar não é exercida em razão da 
função social do contrato, mas sim em função do interesse do 
indivíduo. A função social apenas determina que este interesse deva 
estar em consonância com uma gama de valores e princípios 
previstos no ordenamento jurídico  não se trata de aniquilar a 
autonomia, mas em criar limites ao seu exercício; 

 

TEMPO: 

- é importante saber entender o TEMPO como um dever anexo oriundo da boa-fé objetiva e 
também como um elemento essencial do contrato  o tempo pode se apresentar das duas 
formas; 

- o tempo é um valor; 

- não se pode afastar o tempo de uma perspectiva negocial; 

- pode haver repercussões pecuniárias em função da violação ao tempo14; 

# Posição do STJ: 

- o STJ tem posicionamento afirmativo em relação à possibilidade indenização por 
perda de tempo (desvio produtivo)  embora a corte trabalhe com a idéia de 

                                                            
13 A própria previsão do CC/02 tratando do enriquecimento sem causa deixa cristalina a importância da 
causa na realização do negócio jurídico. 
14 Desvio produtivo. 



FESMPMG – SUPERINTENSIVO – PROMOTOR DE JUSTIÇA - 2ª FASE - DIREITO 
CIVIL – PROFESSOR MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES  

8 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 8 
 

desvio produtivo o ócio15 também é um elemento da existência humana  uma 
visão mais humanista considera o tempo como um valor independentemente de 
se tratar de ócio ou produção  a perspectiva absolutamente capitalista e 
utilitarista despreza o tempo não utilizado para a produção  crê-se que a 
melhor orientação é considerar o tempo um valor independente do seu uso; 

 NUNCA SE ESQUEÇA: 

- o tempo pode ser elemento central do negócio; 

- o tempo também pode ser um elemento anexo do negócio; 

 a violação ao tempo tem conseqüências distintas de acordo com 
sua categoria: o atraso no atendimento bancário não deve ter a 
mesma conseqüência do atraso em relação ao serviço musical a ser 
oferecido em uma festa – que pode culminar em inexecução 
absoluta; 

 

ILÍCITO: 

- previsão normativa = segundo o artigo 186 do CC/02, aquele que por ação ou omissão, 
negligência ou imprudência, violar direito alheio e causar dano a outrem, comete ato ilícito; 

- é preciso separar a idéia de ilícito da idéia de prejuízo  pode haver um ilícito sem um 
prejuízo/dano  o ilícito é um comportamento contrário ao ordenamento jurídico; 

- artigo 186 do CC/02  ilícito16 é composto por: 

- conduta17; 

- culpa; 

- dano18 = material ou moral; 

- nexo de causalidade; 

- o ilícito objetivo prescinde da idéia de culpa, embora continue a ter o elemento da 
antijuridicidade e da imputabilidade  exemplo: abuso de direito19; 

- funções da boa fé20: 

- função de interpretação; 

- função de integração; 

- função de criação deveres jurídicos (deveres anexos); 

- função de controle do exercício dos direitos subjetivos; 

# método mnemônico #  IICC 

 

 NUNCA SE ESQUEÇA: há possibilidade de responsabilização civil em atos lícitos (dano21 sem 
ilícito). Como também há a possibilidade de ilícito sem dano (ex.: furar o sinal vermelho – 

                                                            
15 Doutrina italiana. 
16 Este artigo traz o ilícito subjetivo. 
17 Composta pela antijuridicidade + imputabilidade. 
18 O dano é a própria ofensa à ordem jurídica e pode trazer conseqüências: estas são chamadas de 
prejuízo. 
19 O abuso de direito é balizado pela boa-fé objetiva. 
20 É importante ter bem claro todas estas funções da boa-fé objetiva. 
21 Ou melhor, prejuízo. 
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neste caso crê-se também melhor o uso do termo prejuízo em vez de dano – haveria em tese 
um dano à própria ordem jurídica)22; 

- o artigo 927 do CC/02 traz uma hipótese geral de responsabilidade civil objetiva: 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar em 
riscos23 ao direito de outrem24; 

 

 Eficácias do ilícito: 

 eficácia indenizatória/indenizante: se há ilícito, há um dano, se há um dano, há 
um dever de indenizar; 

 eficácia caducificante: é todo ilícito cujo efeito é a perda de um direito – não se 
trata de uma perspectiva econômica ou patrimonial (exemplo: a perda do poder 
familiar; perda de sonegados no direito das sucessões); 

 eficácia invalidante: é o ilícito que causa a invalidade do negócio jurídico 
celebrado; 

 efeito autorizante: em razão o ilícito o ordenamento jurídico autoriza o 
ofendido determinado comportamento (exemplo: revogação da doação por 
ingratidão; autotutela no âmbito do direito das coisas – desforço imediato); 

# método mnemônico # ILÍCITO – Iiiihhhhh, chame a CIA  ICIA25; 

 

 Ilícito Contratual VS Extracontratual: 

- o STJ pacificou o tema referente à prescrição nos seguintes moldes: 

- ilícito contratual/relativo  10 anos (artigo 205 do CC/02); 

- ilícito extracontratual/absoluto  3 anos (artigo 206, §3º do 
CC/02); 

 

 Ilícito Patrimonial VS Extrapatrimonial: 

- no ilícito patrimonial há violação à direitos reais e patrimoniais que são avaliados 
economicamente; 

- no ilícito extrapatrimonial há violação a valores e direitos que não são 
quantificáveis monetariamente (ex.: lesão a direitos da personalidade); 

- a violação a estes bens pode gerar a necessidade de reparação 
monetária uma vez que o dever de indenizar é imposto pelo 
ordenamento jurídico; 

 

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA: 

                                                            
22 Raciocínio próximo à epistemologia sistêmica que fundamentou o raciocínio de Jakobs no direito 
penal ao formular o funcionalismo sistêmico: o dano seria análogo ao crime dele, como simples ofensa à 
norma (sem resultado)  matriz hegeliana. 
23 Há um excelente livro de sociologia alemã tratando do risco escrito pelo grande Ulrich Beck: 
sociedade dos riscos. Lembrando que o risco também é utilizado como critério excludente da imputação 
no direito penal (teoria da imputação objetiva). 
24 Em alguns ordenamentos jurídicos a previsão de responsabilidade objetiva não é baseada em uma 
cláusula geral de risco (ex.: França). A teoria do risco é fundamental para a responsabilidade objetiva. 
25 O trocadilho foi ridículo: e possivelmente será lembrado por isso. 
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 o tempo é um elemento comum entre a prescrição e a decadência; 

- o tempo também é importante nos institutos da supressio e da surrectio; 

- o tempo também é muito importante na usucapião26 (forma aquisitiva de 
aquisição de direitos reais); 

 

- Prescrição: 

- violado o direito nasce a pretensão; 

- a pretensão se extingue pela prescrição; 

- a prescrição é a perda da pretensão; 

- a pretensão é o poder de exigir a prestação; 

 

 segundo o CDC o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos  já o CC/02 pode trazer prazo de 
até 10 anos. Em razão de tal dualidade o STJ, fazendo diálogo das fontes, na súmula 412, 
afirmou que a ação de repetição de indébito de tarifa de água, esgoto e telefonia se sujeita ao 
prazo prescricional de 10 anos do CC/02; 

 

CONCEITO: prescrição é a extinção da exigibilidade de uma prestação. Lembre-se: o que se 
extingue é a eficácia da pretensão. 

 

 TEORIA DO ACTIO NATA  tal teoria busca responder uma pergunta simples: quando nasce 
a pretensão? 

- o direito nasce a partir da violação do direito? 

- ou do conhecimento do dano e da autoria? 

- no Resp. 1.168.680 o STJ afirmou que a pretensão surge da 
constatação/conhecimento do fato. O STJ tem outros julgados aplicando a 
orientação de que a pretensão – e conseqüentemente o prazo prescricional – se 
inicia no momento em que o fato é conhecido  perspectiva subjetiva  
depende do conhecimento do ofendido  este não pode agir antes de ter 
conhecimento do fato que subsidia a ação; 

- 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; 

 

 Regras gerais da prescrição: 

- a exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão – prescrição como defesa; 

- admite-se a renúncia tácita ou expressa à prescrição (salvo direito de terceiros); 

- é possível renunciar apenas à prescrição já consumada; 

- a prescrição é uma regra de ordem pública – os prazos são legais; 

- a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição – sendo alegada 
por quem ela aproveita; 

- a prescrição pode ser alegada no recurso extraordinário e no recurso especial 
desde que haja prequestionamento quanto a este ponto; 

                                                            
26 Tecnicamente, não parece correto chamar a usucapião de prescrição aquisitiva. 
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  Suspensão, interrupção e não-curso do prazo prescricional: 

 Suspensão: o prazo para e volta a correr de onde parou; 

 Interrupção: o prazo para e voltar a correr do zero; 

 Não-curso: o prazo não flui (exemplo: constância da sociedade conjugal; entre 
ascendente e descendente durante o exercício do poder familiar; tutelados ou 
curatelados contra tutores e curadores durante o exercício da tutela ou curatela; 
contra os absolutamente incapazes27; contra os ausentes do país em serviço 
público ou contra os que estão servindo nas forças armadas; pendendo condição 
suspensiva; pendendo ação de evicção); 

 a prescrição poder ser INTERROMPIDA uma ÚNICA VEZ: normalmente (regra 
geral) pelo exercício da pretensão perante o Poder Judiciário; 

 o termo prescrição aquisitiva é uma contradição em termos (a prescrição trata 
da perda de uma pretensão na ótica do credor e decorrente da sua inércia). 
Aplicam-se à usucapião as mesmas normas da prescrição no que tange à 
suspensão e interrupção do prazo. Resumindo: conta-se o prazo da usucapião 
como se fosse um prazo prescricional; 

- posse ad usucapionem: posse exercida com mansidão, sem oposição (não 
necessita de justo título); 

 Obs.: não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. O Estatuto da 
Pessoa com Deficiência trata da hipótese de que os portadores de necessidades 
especiais são relativamente incapazes. Esta regra acabou por piorar a situação dos 
deficientes no que tange à prescrição. Como resolver? 

-> prescrição intercorrente: suspende-se a execução quando o executado não 
possuir bens penhoráveis pelo prazo de um ano, prazo este em que a prescrição 
ficará suspensa. Passado o prazo sem que a execução logre êxito (execução 
frustrada) o juiz arquivará a execução. A partir do prazo de um ano contado da 
suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. Resumo: a 
prescrição intercorrente se inicia um ano após a suspensão da execução; 

-> súmula 314 do STJ: na execução fiscal o processo fica suspenso se 
não encontrado bens e, depois de um ano da suspensão, inicia-se o 
prazo da prescrição intercorrente (na execução fiscal o prazo é 
qüinqüenal); 

 

 ilícito VS prescrição: 

- o mesmo fato pode gerar conseqüências jurídicas em diversas órbitas; 

- ilícito civil: 

- ilícito penal:  

Observação: quando do mesmo fato surgir uma pretensão na órbita penal e 
também na órbita civil a prescrição na ação civil fica suspensa enquanto não 
ocorrer o trânsito em julgado da pretensão acusatória28 em sede processual penal; 

 LEMBRE-SE: há uma independência relativa entre as instâncias. Segundo o CPC, 
proposta a ação penal a prescrição civil vai ficar suspensa por um ano; 

                                                            
27 Nos dias atuais apenas os menores de 18 anos – critério etário. 
28 Considerando a pretensão acusatória como objeto do processo penal contemporâneo: Werner 
Goldschimdt. 
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-> pretensões imprescritíveis: 

- estado de pessoas  a título de exemplo, o reconhecimento da paternidade não 
está sujeito a prazo prescricional; 

-> Observação: os efeitos econômicos da violação de direitos de personalidade 
prescrevem; 

! Jurisprudência: STJ, Resp. 1.736.091  o ajuizamento de ação coletiva de 
consumo não está sujeito à prazo prescricional, não podendo ser aplicada nesta 
perspectiva as regras da ação popular  hipótese de ação imprescritível; 

- imprescritibilidade das ações de tutela de bens públicos   

 Súmula 340 do STF: a súmula se refere ao CC/16, mas a doutrina 
entende que o entendimento ainda está presente. A súmula afirma 
que os bens dominicais não podem ser adquiridos por usucapião29; 

 Súmula 619 do STJ30: a ocupação indevida de bem público 
configura mera detenção, insuscetível de retenção e indenização por 
benfeitorias; 

! Jurisprudência: STJ, Resp. 1.027.652  afirmou a imprescritibilidade das 
indenizações envolvendo o regime militar no Brasil; 

POLÊMICA: segundo o STF é prescritível a ação de indenização buscando 
reparação de danos à fazenda pública  muitos defendiam a imprescritibilidade 
desta pretensão; 

 

- Decadência: 

Conceito: é a perda do direito potestativo, um direito sem pretensão, pelo não exercício do 
direito no prazo estabelecido em lei. O exercício do direito potestativo depende apenas do seu 
titular (não depende de conduta de terceiro). 

Diferença com a prescrição: Os prazos decadenciais podem ser legais ou convencionais. 

- Aplicam-se à decadência algumas regras referentes à prescrição (como o exemplo da regra 
que não permite que o prazo corra contra absolutamente incapazes); 

- Observações:  

- a decadência legal pode ser reconhecida de ofício pelo juiz nos termos da 
prescrição; 

- não se admite renúncia à decadência legal; 

- Prazos decadenciais legais: 

- impugnação de cláusulas do estatuto em votações não unânimes em fundações: 
a minoria vencida pode impugnar no prazo de 10 dias; 

Lembre-se: não é prazo prescricional, mas decadencial a busca de desconstituição 
de negócios realizados com defeito; 

IMPORTANTE: o uso do termo CADUCA refere-se aos prazos DECADENCIAIS31; 

 

                                                            
29 Lembrando que o professor Sílvio Rodrigues defende a usucapião de bem públicos. 
30 Lembrando que o STJ tende a adotar o critério da funcionalidade do bem para definir o seu regime 
jurídico. 
31 Efeito caducificante da decadência. 
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- Termo inicial da decadência: 

- o CDC traz uma perspectiva objetiva da ACTIO NATA no início da contagem do 
prazo decadencial como a entrega do objeto/produto ou término do serviço 
(momento em que o defeito poderia ser reconhecido); 

 STJ  Súmula 477  a decadência (do CDC) não é aplicável à prestação de 
contas para obter esclarecimentos sobre a cobrança de taxas, tarifas e encargos 
bancários  prestígio ao princípio da informação; 

O CDC traz a regra de que em caso de vício oculto o prazo decadencial flui à partir 
do momento em que o defeito se torna evidenciado; 

 

Observação: embora a decadência normalmente não seja obstada, ela poder ser obstada 
desde a instauração do inquérito civil até o seu encerramento32. A reclamação do consumidor 
até a efetiva resposta também obsta o prazo decadencial; 

 

 

                                                            
32 Quando se encerra o inquérito civil? Em caso de arquivamento, pela homologação pelo CSMP. Em 
caso de demanda proposta, com a proposição da demanda coletiva. 


