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EMENTA DA DISCIPLINA
A disciplina de Direito Civil I trata do regime jurídico da Parte Geral do Código Civil,
abordando-os sob as perspectivas de legislação posta, codificada ou não, críticas
doutrinárias e soluções jurisprudenciais, no que se refere à formação das relações jurídicas
estabelecidas no âmbito do Direito
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais – Demonstrar a relevância do estudo dos institutos afetos à Parte Geral do
Código Civil. Relatar o encadeamento lógico do Direito Civil e seus princípios norteadores.
Descrever os principais aspectos dos institutos atinentes à Parte Geral do Código Civil.
Proceder à análise dos temas inerentes à mesma.
Objetivos Específicos – Capacitar o aluno para: a) reconhecer os diferentes institutos e seus
efeitos; b) compreender as diversas estruturas legais criadoras desses institutos, ainda que
não constantes do Código Civil; c) entender a mecânica das diversas espécies de institutos
afetos à Parte Geral do Código Civil; d) aprofundar o estudo da Parte Geral do Código Civil.
1º
semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nº AULAS

01

Introdução e apresentação do curso.

03

02

Introdução ao Direito. Introdução ao Direito Civil.

03

03

História do Direito Civil no Brasil. Estruturação dos preceptivos 03
legais.
Estruturação das leis. Vigência da lei.
03

04
05
06

Aspectos fundamentais da Lei de Introdução. Interpretação da 03
lei.
Capacidade de aquisição. Capacidade de exercício.
03

07

Início e fim da pessoa natural. Incapacidade absoluta e relativa.

03

08

Emancipação. Pessoa jurídica: noção e classificação.

03

09

Começo e fim da existência legal da pessoa jurídica.

03

10

Associações e fundações. Desconsideração da personalidade 03
jurídica.
Direitos da personalidade: noção e natureza jurídica. 03

11

12
13
14

15

Emanações dos direitos da personalidade quanto à integridade
03física, intelectual, moral e pessoal.
Ausência: noção e óticas patrimonial e pessoal. Domicílio: 03
noção e função.
Domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica. Classificação 03
do domicílio quanto à origem e natureza.
Bens: noção. Classificação: considerados em si mesmos, 03
reciprocamente considerados, considerados quanto à
titularidade e negociabilidade. Negócio jurídico: noção
relativamente à teoria estruturalista. Disposições gerais e
natureza jurídica dos negócios jurídicos. Representação.
Aula prática. Trabalho. Prova Oral. 1ª Prova Parcial.
12

SEQUÊNCIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
2º
semestre
01
Condição, termo e encargo.
02

Nº AULAS
03
03

03

Defeitos dos negócios jurídicos: erro, dolo, coação, estado de
perigo, lesão, fraude contra credores e simulação.
Nulidades: noção e efeitos relativamente ao negócio jurídico.

04

Nulidade absoluta.

02

05

Nulidade relativa.

02

06
07

Responsabilidade civil: introdução. Diferenciação com outros 02
tipos de responsabilidade.
Responsabilidade civil subjetiva extracontratual ou aquiliana.
02

08

Responsabilidade civil subjetiva contratual.

02

09

Responsabilidade civil objetiva.

02

10

Excludentes de responsabilidade civil.

02

11

Evolução da responsabilidade civil.

02

12

Prescrição.

02

13

Decadência.

02

14

Sistema probatório.

02

15

Aula prática. Trabalho. Prova Oral. 2ª Prova Parcial. Exame final.

15

03

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimento das aulas)
O curso será ministrado, principalmente, mediante aulas expositivas, a partir de material
previamente encaminhado aos estudantes (textos e acórdãos, com envolvimento dos
mesmos nos debates das questões tratadas).
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e aprovação)
A avaliação da aprendizagem se fará da seguinte forma: a) um exame semestral dissertativo
versando sobre temas estudados em classe, que abrangerá aspectos teóricos e práticos do
curso (1º semestre); b) uma prova oral em cada semestre, tendo em vista também os
aspectos teóricos e práticos da matéria estudada; c) um trabalho em cada semestre,
abarcando apresentação de acórdãos previamente selecionados pelo docente; d-) uma aula
prática em cada semestre, na qual o docente apresentará um acórdão cujo objeto possui
aderência com as disciplinas verificadas em sala de aula; e-) uma prova de múltipla escolha
abrangendo cumulativamente toda a matéria ministrada em Direito Civil (2º semestre); um

exame final do tipo dissertativo abrangendo a matéria verificada ao longo do ano letivo,
destinada aos estudantes que não obtiverem nota anual igual ou superior a sete.
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