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TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL: 
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, SISTEMAS DE 

AVALIAÇÃO, REGRAS E INTRODUÇÃO AO 
DIREITO CIVIL 

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 
 
1. Identificação da Disciplina 

Teoria Geral do Direito Civil 

 

2. Professor 

Me. Thiago Gomes  

 

3. Carga Horária: 4 h/a semanais 

 

4. Ementa (Pontos elementares)  

Princípios e conteúdo do Direito Civil. As Pessoas: e direitos 

da personalidade. Pessoa Natural e Jurídica. Domicílio.Fatos 

Jurídicos: Negócio Jurídico. Os poderes de representação. A 

condição, o Termo e o encargo. 

 

5. Objetivos da disciplina 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos ou normativos com a devida 

utilização das normas técnico-jurídicas e proposições 

básicas do direito 

 Julgamento e tomada de decisões considerando os 

comportamentos do ser humano. 

 Compatibilizar teoria e prática, proporcionando ao aluno, 

durante todo o curso, formação teórica sedimentada e 

interdisciplinar.  

 

6. Métodos de Avaliação 

7. Regras 

Atividades paralelas. Uso do celular. Controle da Frequência. 

Entrega de trabalhos. Reunião das carteiras. Cola.  Utilização 

de Códigos.  
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AULA 01 

PRINCÍPIOS E CONTEÚDO DO DIREITO CIVIL 

 

Você sabe como o direito interfere na sua vida?  

 

CONCEITO DE DIREITO 

 Conjunto de normas tendentes a regular a conduta 

humana em sociedade. 

 É quem permite a coexistência harmônica dos seres 

humanos. 

 Regras do Direito ≠Regras da Natureza 

 Regras da Natureza: Independem da previsão 

humana. Ex: Gravidade 

 Regras do Direito: São instituídas de acordo com as 

necessidades humanas.  

 Eficácia garantida pelo Estado 

 Não cabe só ao direito a definição de normas de 

conduta: Ética, Moral e Direito 

  

 DIVISÃO ELEMENTAR DO DIREITO 

 
 

 CONCEITO - DIREITO CIVIL 

É o ramo do direito que se dedica ao estudo das relações 

pessoais e patrimoniais entre particulares.  

  

 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 Tem forte influência do Direito Romano (Corpus Iuris 

Civilis/Justiniano) e do Código Napoleão (França/1804) 
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 A codificação do Direito Civil: Traz visão unitária do 

sistema e permite a convivência harmônica entre leis 

especiais 

 Exemplos: CDC e ECA 

  

CÓDIGO CIVIL DE 1916 

 Continha 1807 artigos 

 Estava dividido em parte geral e especial  

 Ao longo das transformações do século passou por 

profundas modificações. 

 Definições interessantes 

 Maioridade aos 21 anos 

 Mulheres casadas eram relativamente capazes 

 Filhos legítimos e ilegítimos 

 

CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 Entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003 (vacatio legis) 

 Trouxe cláusulas gerais como a probidade e boa-fé 

objetiva (art.422,CC) bem como a função social do 

contrato. 

 Cláusulas gerais: janelas abertas deixadas pelo 

legislador, para que a doutrina e a jurisprudência 

definam o seu alcance  

 Manteve a estrutura do anterior 

 Parte Geral: Das Pessoas, Dos Bens e Dos 

Fatos Jurídicos 

 Parte Especial: Direito das Obrigações, Direito de 

Empresa, Direito das Coisas, Direito de Família e 

Direito das Sucessões  

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO DIREITO CIVIL 

 Sociabilidade: Prevalência dos valores coletivos sobre 

os individuais, sem perda, porém, do valor fundamental 

da pessoa humana. 

 Contraste com a ideia sentido individualista que 

condiciona o Código de Beviláqua  

 Efeitos da sociabilidade: Fins sociais da 

propriedade 

 Eticidade: Prioriza a equidade, a boa-fé, a justa causa e 

demais critérios éticos. Confere maior poder ao juiz para 

encontrar a solução mais justa ou equitativa. 

 Efeitos da eticidade: A função social dos 

contratos e a boa-fé objetiva  

 Operabilidade: Direito é feito para ser efetivado, 

executado. 

 Efeitos da Operabilidade: Adoção de critério 

seguro para distinguir prescrição de 

decadência. 


