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EMENTA 

 
Lei de Introdução ao Código Civil. Sujeitos de Direito: pessoa física e jurídica. Direitos da 
Personalidade. Os Bens. Fato Jurídico e Ato Jurídico. Negócio Jurídico. Plano de existência do 
negócio jurídico. Plano de validade do negócio jurídico. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade 
e ineficácia do negócio jurídico. Plano de eficácia do negócio jurídico. Prova do fato jurídico. Atos 
ilícitos. Abuso de direito. Excludentes de ilicitude. Extinção de direitos: prescrição, decadência, 
renúncia; interrupção, suspensão e impedimento. Prazos prescricionais e decadenciais. 
 

 
OBJETIVOS 

Objetivo geral: 
Contribuir para o desenvolvimento de uma visão crítica acerca da importância e do significado do 
Direito Civil (seus institutos e instituições) para o ordenamento jurídico como um todo.  
Objetivos específicos: 
Estudar a origem e a evolução histórica do Direito Civil. 
Identificar os valores fundamentais do ordenamento jurídico e seus reflexos no Direito Civil. 
Desenvolver nos alunos habilidades necessárias para a realização do raciocínio jurídico, 
apresentando os instrumentos e critérios necessários à concretização da norma. 
Analisar os principais institutos e instituições de Direito Civil e suas implicações práticas. 
 
 

METODOLOGIA 

 
Aula expositiva. Trabalhos. Pesquisa e questionários. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Lei de Introdução ao Código Civil 
2. Sujeitos de Direito. A pessoa natural. Os sujeitos de direito. Personalidade e capacidade: 

Aquisição e extinção. Capacidade de direito e capacidade de fato. Legitimidade. 
Incapacidade. Emancipação. Estado civil. Conceito, importância, natureza. O domicílio: 
Conceito, características, importância. 

3. Direitos da Personalidade. Conceito. Natureza jurídica. A tutela dos direitos da 
personalidade. Classificação. Espécies. 

4. Sujeitos de Direito. A pessoa jurídica. Conceito. Teorias a respeito. Classificação. 
Espécies. Elementos constitutivos. Representação. Modificação e Extinção. Atributos. 
Grupos despersonalizados. Teoria da desconsideração. 

5. Os Bens. Conceito. Caracteres. Classificação. Espécies. 
6. Fato Jurídico e Ato Jurídico: atos jurídicos lícitos; aquisição, conservação, transferência e 

modificação e extinção dos direitos. Fato jurídico em sentido estrito; ato-fato jurídico; ato 
jurídico em sentido estrito. 

7. Negócio Jurídico: Teoria do negócio jurídico e sua evolução. O negócio jurídico e seus 
planos de existência, validade e eficácia. Interpretação do negócio jurídico. Classificações. 
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8. Plano de existência do negócio jurídico. Elementos constitutivos: manifestação de 
vontade, agente emissor da vontade, objeto, forma e causa. 

9. Plano de validade do negócio jurídico. A noção de validade. Pressupostos: manifestação 
de vontade livre e de boa-fé, agente emissor da vontade livre e de boa-fé, agente emissor 
da vontade capaz e legitimado para o negócio jurídico (da representação), objeto lícito e 
determinado (ou determinável), forma adequada. 

10. Defeitos dos negócios jurídicos: erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, simulação, 
fraude contra credores. 

11. Invalidade e ineficácia do negócio jurídico; atos ilícitos; anulabilidade; nulidades. 
12. Plano de eficácia do negócio jurídico. A eficácia. Elementos acidentais; condição, termo, 

modo ou encargo. 
13. Prova do fato jurídico. Espécies: confissão, documento, testemunha, presunções, perícia. 
14. Atos ilícitos. Abuso de direito. Excludentes de ilicitude.: legítima defesa; estado de 

necessidade; exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, caso fortuito, 
força maior, culpa exclusiva da vítima. 

15. Extinção de direitos: prescrição, decadência, renúncia; interrupção, suspensão e 
impedimento. Prazos prescricionais e decadenciais. 

   

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

 
Exposição oral e em lousa, textos e casos práticos para a realização de debates em sala de aula. 
Análise de jurisprudência. 
 
 

AVALIAÇÕES 

 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica. 
 

 
       BÁSICA: 
 

AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo Curso de Direito Civil: Parte 
Geral. 11ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol I – parte geral. 7ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009.  
 

COMPLEMENTAR: 
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos Direitos de Personalidade e 
Autonomia Privada. São Paulo: Saraiva, 2005.  
FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil: Teoria Geral. 7ª Ed. São Paulo: Lúmen Júris, 
2008. 

TEPEDINO, Gustavo. A Parte Geral do Novo Código Civil, 3ª ed: Renovar, 2007 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Vol. I. São Paulo: Atlas, 2006. 
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Revista chilena de derecho privado 

Revista de Derecho [Colombia] 

Ius et Praxis 

International Law 
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