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EMENTA 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Teoria Geral do Direito Civil: 

Personalidade e Direitos da Personalidade. Capacidade civil. Pessoa Jurídica: 

sociedades, associações e fundações. Espécies de domicílio. Objeto dos Direitos: 

classificação dos bens em suas diversas categorias. Aquisição, Modificação e Extinção 

dos Direitos Subjetivos. Classificação. Negócio Jurídico. Defeitos (Vícios) do Negócio 

Jurídico. Elementos acidentais do Negócio Jurídico. Prova. Representação. Teoria da 

invalidade do Negócio Jurídico. Ato ilícito. Prescrição e Decadência. 

 

OBJETIVO GERAL 

A Teoria Geral do Direito Civil é considerada disciplina introdutória ao Curso de 

Direito, servindo de base e compreensão para os demais ramos do Direito Civil, por 

isso, o discente tem que estar habilitado às figuras introdutórias. Pesquisas e debates 

buscam compor o quadro de estudo, cujo propósito principal é proporcionar a 

assimilação dos conteúdos identificados no programa da disciplina, aproximando, 

sempre que possível, a teoria e a prática jurídicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Transmitir aos acadêmicos as técnicas e princípios que regem a disciplina da Teoria 

Geral do Direito Civil, relacionando-o com o momento jurídico-político 

contemporâneo; 

Demonstrar a importância desta disciplina por ser ela introdutória; 

Formar a base necessária ao aprofundamento das disciplinas constantes da Parte 

Especial do Direito Civil; 

Estabelecer a ligação existente entre os sujeitos de direito (as pessoas naturais e 

jurídicas), a ligação destes com o objeto do direito, qual sejam, os bens; uni-los através 

das relações jurídicas (os negócios jurídicos) 

 

CONTEÚDO 

  

1. Personalidade e Direitos da Personalidade: a) Personalidade e pessoa natural, b) 

Começo da personalidade, c) Fim da personalidade, c.1) Ausência, d) Comoriência, 

e) Registro civil das pessoas naturais, e) Nome civil, e.1) Direito à vida e à 

integridade física, e.2) Integridade moral. 

2. Capacidade civil: a) Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, b) 

Presunção geral de capacidade civil) Medidas necessárias para o exercício da 

capacidade civil por pessoas com deficiência mental ou intelectual, d) O novo 

instituto da decisão apoiada, e) Maioridade e Emancipação. 

3. Pessoa Jurídica: a) Noção de Pessoa jurídica e seus requisitos, b) Natureza da 

pessoa jurídica, c) Capacidade e representação da pessoa jurídica, d) Classificação 

das pessoas jurídicas, e) responsabilidade civil das pessoas jurídicas, f) 



 

 

Nacionalidade das pessoas jurídicas, f.1) Desconsideração da pessoa jurídica, f.2) 

direitos da personalidade da pessoa jurídica. 

4. Sociedades, Associações e Fundações: a) Começo de existência das pessoas 

jurídicas, Registro, b) Sociedades e associações, c) Fim da existência das 

associações, Destino de seus bens, d)Fundações. 

5. Domicílio: a) Domicílio e Residência, b) Unidade, pluralidade e falta de domicílio, 

Mudança, b) Domicílio voluntário e domicílio necessário, Domicílio legal, 

Domicílio geral e especial, c) Domicílio das pessoas jurídicas. 

6. Objeto dos Direitos: a) Patrimônio, b) Objeto dos direitos: coisas e bens, c) Bens 

corpóreos e incorpóreos. 

7. Classificação dos Bens: a) Móveis e imóveis, b) Bens fungíveis e infungíveis, c) 

bens consumíveis e não consumíveis, d) Bens divisíveis e indivisíveis, e) Coisas 

singulares e coletivas, f) Bens principais e acessórios, g) Bens públicos e privados, 

Regime das minas, h)Bens disponíveis e indisponíveis, Bem de família, 

Tombamento artístico e histórico. 

8. Aquisição, Modificação e Extinção dos Direitos Subjetivos: a) Fato jurídico, b) 

Nascimento e aquisição dos direitos, c) Modificação dos direitos, d) Extinção e 

perda dos direitos, Renúncia. 

9. Negócio Jurídico: a) Negócio jurídico e ato jurídico, Ato jurídico stricto sensu, 

b)Manifestação e declaração de vontade, c) Requisitos de validade do negócio 

jurídico, c.1) Forma do negócio jurídico, d) Classificação dos negócios jurídicos, e) 

Interpretação do negócio jurídico, f) Causa do negócio jurídico. 

10. Defeitos do Negócio Jurídico: a) Manifestação de vontade defeituosa, b) Erro de 

fato e erro de direito, c) Dolo, d) Coação, e) Simulação (remissão), f) Fraude contra 

credores, g) Lesão e estado de perigo. 

11. Modalidades do Negócio Jurídico: a) Elementos acidentais do negócio jurídico, 

b) condição: noção, classificação e efeitos, c) Condição suspensiva e Condição 

resolutiva, d) Condição impossível e condição proibida, e) Termo e prazo, f) 

Encargo, f.1) Pressuposição.  

12. Prova: a) forma do negócio jurídico (remissão), b) Da prova, c) Prova documental, 

testemunhal e pericial, d) Confissão, Presunção, Autoridade da coisa julgada, Provas 

técnicas. 

13. Representação: a) Poder de representação: legal e convencional, b) Efeitos da 

representação. 

14. Invalidade do Negócio Jurídico: a) Negócio jurídico ineficaz, em geral, 

Ineficácia stricto sensu, b) Nulidade, b.1) Simulação, c) Anulabilidade, d) Efeitos da 

nulidade e da anulabilidade, e) atos inexistentes. 

15. Ato ilícito: a) Conceito de ilícito, b) Dolo, Culpa, c) Responsabilidade civil, d) 

Responsabilidade civil do Estado, e) Escusativas de responsabilidade e concorrência 

de culpa, f) Abuso de direito. 

16. Prescrição e Decadência: a) O tempo e a relação jurídica, b) Prescrição aquisitiva, 

c) Prescrição extintiva, d) Decadência, e) Prazos prescricionais, f) Suspensão da 

prescrição, g) Interrupção da prescrição. 

 



 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas dialogadas, com base em leitura prévia de textos selecionados. 

Estudos em grupos. 

Debates em sala de aula como recursos para incentivar o desempenho da aprendizagem 

prática aos discentes. 

Elaboração de exercícios para melhor fixação dos conteúdos abordados. 

Pesquisas de textos jurídicos.      

Provas escritas, objetivas ou subjetivas. 

 

Utilizar-se-á as metodologias ativas tais como estudos de casos práticos e aprendizagem 

entre pares ou times. Uso da plataforma e aplicativo (www.plickers.com). 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é um processo contínuo e dinâmico que se materializa em fichamento de 

textos, elaboração de redações, participação em discussões de sala de aula, pesquisas 

e provas escritas (teórica e/ou prática; subjetiva e/ou objetiva). 
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