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TEORIA GERAL DO DIREITO I
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, EMENTA 

E INFORMAÇÕES CORRELATAS

Prof. Thiago Gomes

SEJA BEM VINDO SEJA BEM VINDO 
AO MELHOR AO MELHOR 

CURSO DE DIREITO CURSO DE DIREITO 
DA REGIÃO!DA REGIÃO!

Apresentação da Disciplina

Nada adianta estar 
no melhor lugar se 

você não for o 
melhor.
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Apresentação da Disciplina

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

 Teoria Geral do Direito I

2. O PROFESSOR: THIAGO GOMES

 Formação Acadêmica
 Bacharelado, Licenciatura e Mestrado em Direito.

 Atuação profissional
 Advogado 

 Gomes Barbosa Assessoria Jurídica

 Professor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo –UNISAL

 Professor do Centro Estatual de Educação Tecnológica Paula Souza –CEETEPS

 Professor de cursos preparatórios para concursos públicos e Exame OAB

Apresentação da Disciplina

3. CARGA HORÁRIA

 4 h/a semanais

4. POR QUE ESTUDAR TEORIA GERAL DO DIREITO I?

 O que é o Direito?

 Comouma regra de conduta se transforma em uma norma jurídica?

 O que diferencia uma norma jurídica das demais normas?

 Como o Direito evoluiu? De onde vieram, como estão e aonde vão as

normas jurídicas?
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Apresentação da Disciplina

5. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

 Capacidade para equacionar problemas e buscar soluções
harmônicas com as exigências sociais/econômicas.

 Desenvolver o espírito de constante busca pela compreensão e
aplicação do Direito, sob o paradigma Estado Democrático de Direito.

 Desenvolver raciocínio lógico do aluno na disciplina em tela. Despertar
o senso crítico dos discentes, de modo a aguçar seu comportamento
ético e senso de justiça social.

6. EMENTA (PONTOS ELEMENTARES)
História do Direito. Epistemologia Jurídica. Axiologia Jurídica.
Teoria da norma jurídica. Teoria dos Direitos Subjetivos. Direito
como fato social.

Apresentação da Disciplina

7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

 AV1: Aberta e escrita (8 pontos)

 AV2: Fechada, escrita e cumulativa (10 pontos)

 AV3: Colegiada (10 pontos)

 Trabalhos: O somatório de todos os trabalhos totalizará 2 pontos.
 Trabalho 01: Entrega de relatório descritivo das Sessões de Debate do Clube 

de Argumentação Jurídica ou Grupo de Estudos em D. Previdenciário
 Havendo a indisponibilidade de horário o aluno que desejar obter a

pontuação neste item deverá realizar a atividade de ‘Checagem de Leitura’
da obrao Caso dos Exploradoresde Caverna durante a semana de segunda
chamadano finaldo semestre.

 Trabalho 02: Entrega de questionário manuscrito nas datas indicadas no
transcorrerdo semestre. •Dica 01: Postura Jurídica

•Dica 02: Vocêéoúnicoresponsávelporseusucessooufracasso!

((AV1+T)+((AV2+AV3)/2))/2 = Média Final
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Apresentação da Disciplina

8. REGRAS

 Atividades paralelas
 Durante a aula é momento de concentração. Não se perca com outras atividades e 

conversas. 

 Havendo a necessidade de cumprir outras atividades recomenda-se a biblioteca.

 Uso do celular
 Iníciodasaulasos celularesentrarãono modosilencioso.

 Havendo extrema urgência e necessidade: Retirar-se da sala para não atrapalhar
desempenhodaturma.

 Controle da Frequência
 Oaluno precisater75%defrequênciana disciplina.

 Chamada ocorre no início das aulas.Durante a conferência da frequência mantenha
osilênciode formaque todosos colegaspossamregistrarsuapresença.

Apresentação da Disciplina

8. REGRAS

 Controle da Frequência
 Faça o controle de suas ausências no portal moodle. A frequência mensal será

lançada até o dia 10 do mês subsequente. Questionamentos posteriores não serão
considerados.

 Complementação de carga horária: A disciplina possui carga horária de 80
horas/aula. Em razão de feriados e outros eventos não letivos que as aulas sejam
suspensas poderá ocorrer a complementação de carga horária por meio de
trabalhos.

 Orientaçõesespeciaisabolsistase dependentes
 Bolsista:É suaobrigaçãoconferirperiodicamentesuas faltaseobterótimasnotas.

 Alunos de dependência: Não possuem nenhum privilégio ou dispensa em relação
aosdemaisalunos.Sujeitam-seaosmesmoscritérioscomoqualqueroutroaluno.
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8. REGRAS

 Vistade prova
 P1: Serão oferecidas duas oportunidades para que o aluno retire sua prova. Não

retirando a nessas ocasiões o aluno só fará vista na P2, sem oportunidade de
reanálise.

 P2: Serão entregues na semana após a prova. As eventuais retificações de nota e
portal só serão realizadas nessa ocasião, não havendo ajustamentos posteriores por
e-mailou redesocial.

 Revisões de dados do portal: Apenaspresencialmente.Médias fechadasantes
dofinaldosemestre.Nãoexistemretificadosapósesseperíodo.

 Pontos extras e arredondamento de média
 Não existem pontos extras ou trabalhos extras para complementar a

nota.

 As médias serão expressas observando a variação de 0,5

Apresentação da Disciplina

8. REGRAS

 Pontos extras e arredondamento de média
 A média final ficou em 5,5: Não haverá arredondamento para a

aprovação. Matematicamente o meio ponto para chegar ao seis
pontos da média mínima corresponde a um ponto extra, algo
inexistente na disciplina.

 As relações de professores e alunos no Unisal são muito próximas:
Fique atento apenas para não confundir-se e acreditar que a proximidade acadêmica
sejaumsinônimodenão reprovação.

 É parte importante do processo pedagógico nesta disciplina a apresentação de
exemplos: O leigo no assunto precisadosexemplosparavisualizar conceitos e sentidosde pontos
explanadosao longodasaulas.

 ALEITURA DOS LIVROSEESTUDOEM CASA, AOLONGODETODOSEMESTRE E
NÃO SÓ NA VÉSPERA DAS PROVAS, SÃO VITAIS PARA A APROVAÇÃO DA
DISCIPLINA.
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9. BIBLIOGRAFIA

FRANCO MONTORO, André. Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª ed., Rio 
de Janeiro: Forense.

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 
São Paulo: Saraiva.

10. CONTATOS

E-mail: professorthiagogomes@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/tgluiz th.gomes_

Blog: www.professsorgomes.wordpress.com

TEORIA GERAL DO DIREITO I
GÊNESIS

Prof. Thiago Gomes
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Teoria Geral do Direito II

HISTÓRIA DO DIREITO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O que vem à mente quando se fala em Direito?

Quem emprega o Direito?

O Direitoé estático?

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 O que diferencia o homemdos demaisanimais?
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 O que diferencia o homemdos demaisanimais?

CONCLUSÃO

O ser humano por ser dotado de consciência ele tem a autonomia de 
construir seu próprio destino, caminho e rumo de vida.

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 Ninguém é igual ao outro e também não quer ser semelhante a seu

próximo.

 A consciência que permite a cada ser humano traçar seu próprio
destino é a mesma que fará colidir e conflitar suas escolhas com a de
seuspares.

 Viver isolado não é uma opção. A vida coletiva é condição sine qua
nonpara a sobrevivênciahumana.

COMO TER HARMONIA E PAZ DE PESSOAS QUE NÃO SE CONHECEM, 
NÃO NECESSARIAMENTE SE AMEM OU QUEIRAM ESTABELECER 

RELAÇÕES?
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ubi societas,

ibi ius.

Ulpiano
(Jurisconsulto Romano)

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 ENTÃOSERIAO QUEEXATAMENTEDIREITO?
 Etimologiada palavra Direito: DIS (muito)+RECTUM (reto,justo, certo)

 Em termos gerais é possível apresentar, preliminarmente, o Direito
como:

O Direito como sendo o conjunto de normas para a aplicação da
justiça e a minimizaçãode conflitos de uma dada sociedade.

 Como as pessoas estão em constante processo de mudança é natural
que a forma de se entendero justo se modifique com o tempo.
 Casamentoe suadissolução.Filhos semcasamentoou foradele.
 Pessoa com deficiência: Antes e hoje: Perspectiva religiosa e familiar, Esparta,

MercadodeTrabalho
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 PORQUEESTUDARHISTÓRIADO DIREITO?

Menor é amarrado e quase linchado após assalto no Rio
Estadão, 2014.

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 PORQUEESTUDARHISTÓRIADO DIREITO?

Mulher morta após boato em rede social é enterrada em Guarujá, SP
Mulher foi morta após página postar boato sobre sequestro e bruxaria.(G1, 2014)

COMPREENDER OS CAMINHOS ADOTADOS NA BUSCA 
PELO JUSTO BEM COMO A EFICÁCIA DOS MÉTODOS 
EMPREGADOS TORNAM-SE IMPRESCINDÍVEIS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UM MODELO IDEAL DE JUSTIÇA!

LEIS SÃO PRODUZIDAS A PARTIR DO QUE UMA SOCIEDADE 
PENSA, DESEJA SER OU SE APROXIMAR!
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

3. DIREITO DOS POVOS SEM ESCRITA

 DELIMITAÇÃODO GRUPOE CONTEXTOSOCIAL
 Associação popular: Aonde está escrito? ParadigmadoDireito= leiescrita!?!

 O Direito não surge com o desenvolvimentoda escrita.

 Todas as comunidades humanas que existiram no mundo produziram
seu Direito.

 Comoconhecer tal direitoantea inexistênciade registros?
 Institutos jurídicos estavam amplamente consolidados em grupos sociais que

dominavam as primeiras comunidades escritas, tais como casamento, poder
paternal ou maternal, propriedade, fato que evidencia a existência destes há
tempos. (Ex.:Casamento,Poderpaternaloumaternal,propriedade)

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

3. DIREITO DOS POVOS SEM ESCRITA

 CARACTERÍSTICASGERAISDODIREITONESSEPERÍODO
 São transferidos de pessoa para pessoa, baseados nos costumes e

precedentes.
 São numerosospois cada comunidade tem seu próprio costume.
 São impregnadosde religiosidade.

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL
 A escrita surge na Mesopotâmia.
 Sociedade era agrícola sendo a maior parte das terras de

propriedadedo governo
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL
 O comércio era bastante forte, principalmenteo externo;

 O comércio varejista estava nas mãos das mulheres, “as taberneiras”
que vendiam não somente bebidas, mas também gêneros de
primeiranecessidade.

 Sociedadeestava divididaem três grandesgrupos:
 Homens livres, com todososdireitosde cidadão.

 Camada intermediária formada por funcionários públicos, com direitos e
deveresespecíficos

 Osescravos,minoriadapopulaçãoe geralmenteprisioneirosdeguerras

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 HAMURABI
 Reinoua Babilôniaentre 1792 e 1750 a.C.

 Provido de grande habilidade política, ampliou alianças, duplicou o
território sob seu domínioe é referenciado como exímio administrador.

 RAZÕESPARAA CRIAÇÃODO CÓDIGO

Manutenção do poder em razão da existência em seu território de
váriospovos de diferentes línguas, raças e culturas.

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE HAMURABI
 Roubo e Receptação: Penaliza tanto o que roubou ou furtou quanto o

que recebeu a mercadoria.
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE HAMURABI
 Pena de Talião: A pena para o delito é equivalente ao do dano

causado; bastante utilizado no tocante a danos físicos, exceto no caso
de danos físicos aplicadosa escravos (tidoscomobensmateriais).

 Falso testemunho: É tratado com severidade, no caso de uma causa
de morte é a pena de morte e no caso de uma causa de pagamento
o ônus é o pagamentoda pena do processo.

 Estupro: Pena de morte do estuprador. Não havia pena alguma
tambémpara as vítimas .

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE HAMURABI
 Família: O casamento legítimo somente era válido se houvesse

contrato. Era feito como no sistema de hoje chamado de “regime de
comunhãode bens. Logomulher emaridosãoresponsáveispelasdívidas!

 Escravos:O tempo de escravidão por dívida era limitadoa três anos.
 Formas de tornar-se escravo: Prisioneiro de guerra ou dívidas (podendo incluir

comoescravosos filhoseesposa)

 Divórcio: O marido podia repudiar a mulher nos casos de recusa ou
negligênciaem “seus deveres de esposa e dona de casa.
 Qualquerdos cônjugespodia repudiar o outropor má conduta, mas neste caso

amulherdeveria terumacondutailibada.
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE HAMURABI
 Adultério: Somente a mulher cometia o crime. O homem era, no

máximocúmplice.
 Seamulhernãotivessecompromisso(solteira),nãohaviacrime.

 Quando pegos, os adúlteros pagavam com a vida, contudo, o marido podia
concederoperdão.

ESTUDO DE CASO
Gordinho da Saveiro e Fabiana na 

esteticista – Uma análise sob a 
perspectiva babilônica

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE HAMURABI
 Processo: As leis babilônicas desta época permitem e prevêem a

mistura do sagrado e do profano no julgamento, embora a justiça
leiga tenha tido maior importância que a sacerdotal à época de
Hammurabi.
 Um juizpodiaserum leigo,umsacerdoteeaté forças danatureza.

"Se um awilum lançou contra um (outro) awilum (uma acusação de)
feitiçaria, mas não pôde comprovar: aquele contra quem foi lançada (a
acusação de) feitiçaria irá ao rio e mergulhará no rio. Se o rio purificar
aquele awilum e ele sair ileso: aquele que lançou sobre ele (a acusação
de) feitiçaria será morto e o que mergulhou no rio tomará para si a casa
de seu acusador.”
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE HAMURABI
 Trabalho: Prevê o pagamento do médicos, lavradores, pastores,

tijoleiros, alfaiates, carpinteiros, entre outros.
 Faz referência também ao erro médico que, em certas situações, geraria a

perdadamãodomédico.
 Erromédicocontraescravogera indenizaçãomaterial.

 Herança: O filhos podiam ser deserdados (necessário exame porparte dos juízes).
 Não havia a primogenitura (o filho mais velho poderia ser o primeiro a

escolhersuaparte daherança).
 A tendência era dividir sempre em partes iguais, enquanto as filhas casadas

eram excluídas (já haviam recebido o dote), enquanto as filhas solteiras,
quandocasassem,receberiamoseudotedasmãosdos irmãos.

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

4. CÓDIGO DE HAMURABI

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE HAMURABI
 Adoção: Legislação era bem humananeste assunto.
 Se uma criança fosse adotada logo após seu nascimento, não poderia mais ser

reclamada. Se a criança, ao ser adotada, já tivesse mais idade e reclamasse
porseuspais, tinhaqueserdevolvida.

 Se a criança fosse adotada para aprender um ofício e o ensinamento estivesse
sendofeito,elanãopoderiaser reclamada.

 Em outros casos, se o adotado renegasse sua adoção, seria severamente
punido.

 Se ocasal, apósadotar, tivesse filhos edesejasse rompero contrato de adoção,
o adotado teria direito a uma parte do patrimônio deles a título de
indenização.
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

5. CÓDIGO DE MANÚ (ÍNDIA)

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL
 Sociedade dividida em castas e a mistura entre elas era visto como

algo hediondo.

 Quem não pertencia a nenhuma casta era considerado “resto” , os
mais impuros;

 Quem não pertencia a nenhuma casta, na prática não era
considerado nem gente, cabiam a eles as tarefas consideradas mais
impuras, lidavam com restos humanos ou de animais, eram os
sapateiros, os curtidores, os limpa-fossa, entre outras.

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

5. CÓDIGO DE MANÚ

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE MANÚ
 Testemunhas: Não pode ficar calada (ato que equivalente a um falso

testemunho).
 Casamento: Muitas crianças já nasciam “prometidas em

casamento”e a fidelidadeno casamento é exigida por lei.
 Mulheres: Subordinadas ao homem, sem direito à propriedade,

contudo, tinhama obrigação de cuidar da renda familiar.
“Umamulher está sob a guarda de seu pai, durante a infância, sob a guarda de seu
marido durante a juventude, sob a guarda de seus
filhos em sua velhice; ela não deve jamais se conduzir à sua vontade.” (Código de
Manú)
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

5. CÓDIGO DE MANÚ

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE MANÚ
 Divórcio: Admitia-se o divórcio (somente poderia ocorrer caso a

deficiência fosse da mulher. Ex:Nãoconseguir ter filhosousó filhasmulheres)
 Eraomaridoquemdecidiaa separaçãonamaioriadoscasos.
 A mulher boa e de costumes virtuosos só poderia ser abandonada com seu

consentimento.
 Adultério e Tentativa de Adultério: A pena de morte, era em geral,

aplicado para os casos de adultério e aplicada mesmo para aqueles
que praticavam a sedução (sem cometerem o adultério ou
fazeremas mulheres cometerem-no).

 Juros: Com limites, havendo a possibilidade de cobrança diferente
para as diversas castas.

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

5. CÓDIGO DE MANÚ

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE MANÚ
 Contratos: Vedados a pessoas consideradas sem capacidade para

tal (ébria, louca, doenteou inteiramentedependente,entre outros);
 Homicídio e Autodefesa: Possibilidade de não haver pena, nem

culpa, no caso de homicídioem legítimadefesa.
 Herança: Quem que por impedimento não podia cuidar de seus

próprios bens teria como tutor da herança o rei. A herança ia,
geralmente, para o irmão mais velho – que ficaria responsável
pelos irmãos – desde que este não renunciasse a este direito.
 ParaosSudras– Casta inferior–aherançaera repartidade formaigual.
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

5. CÓDIGO DE MANÚ

 PRINCIPAISPONTOSDO CÓDIGODE MANÚ
 Filhospara os casais impossibilitadosnaturalmente:
 Adoçãosimpleseraadmitida
 Cabiatambémsoluçãofamiliar:

“Quando não se tem filhos, a progenitura que se deseja pode ser obtida pela união da
esposa,convenientementeautorizada,comum irmãooucomumoutroparente.“

"Regado de manteiga liquida e guardando silêncio, que o parente encarregado desse
ofício, se aproximando durante a noite de uma viúva ou de uma mulher sem filhos,
engendroumsó filho,masnuncaumsegundo.”

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

6. DIREITO HEBRAICO

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL
 Os hebreus eram um povo de origem semita que vivia na

mesopotâmia no final do segundo milênio a.C. Por esta época
iniciaram um deslocamento que terminou por volta do século XVIII a.C.
na região da Palestina.

 Os Hebreus, como a maioria dos povos da região, eram agricultores -
pastores.

 Diferentedos demaispovos na antiguidadeeram monoteístas.
 A lei é inspirada por Deus: Leigo e o divino interagem de tal modo

que pecado e crime se confundem, o direito é imutável, somente Deus
pode modificá-lo.
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

6. DIREITO HEBRAICO

 MANUSEANDOA BÍBLIA

 A expressão Vade Mecum x Bíblia

 Divisões da bíblia x divisões da lei

 Deuteronômio
 Terminologia de origem grega: Segunda lei ou repetição da lei

 Quinto livro da bíblia e faz parte do Pentateuco

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

6. DIREITO HEBRAICO

 ALGUMASLEIS DO DEUTERONÔMIO
 Estimula a caridade : É prevista em lei. 
 Capítulo 22 : Caridade para com o próximo
 Relação da caridade x boa-fé x receptação

 Guarda do sábado: Sétimo dia, descanso do Senhor
 Deuteronômio 5 , 6-12
 Origem do descanso semanal da CLT?

 Justiça:Era  rigorosa  e  exigia  a  imparcialidade  no julgamento ; 
 Deuteronômio 16 , 15-20
 Juízes devem ser imparciais e não receber dádivas(donativos): Fundamento da 

jurisdição
 Testemunhas:

Não admitia o  testemunho de   uma única  testemunha. Dt17, 6-7/19, 15,
preceito  legal  que  até  hoje  pode  ser visto.
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Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

6. DIREITO HEBRAICO

 ALGUMASLEIS DO DEUTERONÔMIO
 Processo: Não admite julgamento sem investigação e não admite

julgamentopor forças naturais ou deuses.

 Propriedadealheiae responsabilidadecivil
 Construção,parapeitose responsabilidade:Dt22,8

 Respeitoà propriedadealheia: Dt 23, 24
 Funçãosocialdapropriedadee relaçãocomadignidadedapessoahumana

 Casamento, aversão do homem à mulher e ausência de
virgindade (Dt 22, 19-22)
 Puniçãopecuniária(responsabilidadecivil –danosmorais)edifamação

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

6. DIREITO HEBRAICO

 ALGUMASLEIS DO DEUTERONÔMIO
 Adultério:Homem e mulher envolvidos serão mortos.
 Estupro: Previsão do estupro sem pena para a vítima em regra (Dt

22,23-27).
 No campo: Estuprador receberia pena de morte, salvo de pagasse

indenização ao paie se casasse comela, não podendo repudiá-la em todosos
diasdesuavida.

 Na cidade: Se mulher não gritou por socorro e fosse virgem: Ambos
apedrejados.

 Divórcio: Direito dado somente aos homens (devehaver algo “vergonhoso”a

seralegado), e às mulheres não cabe a iniciativa.
 Ex-exposa/Casamentocomoutro/Morte/vedaçãoaorecasamentocom1º
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6. DIREITO HEBRAICO

 ALGUMASLEIS DO DEUTERONÔMIO
 Usura: Impede a prática da usura aos irmãos mas admite contra

estrangeiros.
 Lapidação (morte por apedrejamento): Morriam desta forma os

idólatras, os feiticeiros,os filhos rebeldes e as adúlteras;
 Cidades de Refúgio (ou asilo): Local onde as pessoas com problemas

poderiam se refugiar para que fosse feita a justiça com calma e não
no calor de fortes emoções, seu estabelecimentoera obrigatório;

 Homicídio Involuntário e Homicídio: Proibição da penalização de
quem cometeu homícidio “sem querer”, não concebia negligência,
imperíciaou imprudência como causas de homicídiosou danos.
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6. DIREITO HEBRAICO

 ALGUMASLEIS DO DEUTERONÔMIO
 Herança e Primogenitura: O primogênito era beneficiado em

detrimentodos outros filhos.
 Individualidade das penas: Minimiza a ação do Princípio da Pena

de Talião.
 Dt24,16-17

 Filho desobediente: Apedrejamento até a morte a fim de tirar o mal
comportamentodo meio deles.
 Dt21,18-21

 Possibilidadede teroutras esposas: É considerado como algo normal.
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7. DIREITO GREGO

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL
 Civilizaçãogrega começou a existir por volta de1200 a 1100 a.C.
 Nesse período houve grande desenvolvimento do comércio e

navegação
 Aos gregos são atribuídas grandes contribuições nas artes, ciências e

filosofia
 OrganizaçãosocialdeAtenas

 A população de Atenas dividia-se em três classes: cidadãos, metecos e

escravos

 Acidadaniaera um privilégioque se adquiria pelo nascimento;

Teoria Geral do Direito I

HISTÓRIA DO DIREITO

7. DIREITO GREGO

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL

 OrganizaçãosocialdeAtenas

 Somente filhos de pai e mãe atenienses se reservava o direito de
seremcidadãos;

Os estrangeiros e seus descendentes, domiciliados em Atenas,
formavam a classe dos metecos, excluídos, como os escravos, da vida
política;

 Diz-se em resumo, que em Atenas, todos os cidadãos tinham direitos
políticos,mas nem todos habitanteseramcidadãos.
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7. DIREITO GREGO

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL
 OrganizaçãosocialdeEsparta

 A sociedade espartana era agrária, patriarcal, aristocrática,
testamental ou estratificada (mobilidade social praticamente
impossível), eugênico(não se admitedefeitos físicosnos cidadãos).

 Voltada para o militarismo: Visava a fazer de cada indivíduo um
soldado.

 Mulher: Em Esparta é mais valorizada do que a mulher ateniense, pois
possui uma determinada função, que era a de gerar filhos fortes para
o EstadoEspartano.
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7. DIREITO GREGO

 PRINCIPAISPONTOSDO DIREITONA ÉPOCA

 Propriedade
As terras não podiam ser cedidas ou vendidas; o Estado detinha

a posse legal e o cidadão o usufruto;

Comércio era realizado pelos estrangeiros (não possuíam direitos
políticos).

 Direitode família

A criança ao nascer era examinada por um conselho de
cidadãos, que avaliava sua condição física, caso houvesse
alguma deficiênciaera atirada em um desfiladeiro.
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7. DIREITO GREGO

 PRINCIPAISPONTOSDO DIREITONA ÉPOCA

 Direitode família
 As crianças eram entregues ao estado a partir dos 07 anos, para

prepará-las para a educação militar, garantindo a proteção da
cidadee a ordem interna;

 Processo: Começam a identificar a distinção de um direito material e
processual

 Arbitragem: Haviam árbitros públicos (indicados pelo juiz) e privados
(escolhidospelas partes)
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7. DIREITO GREGO

 PRINCIPAISLEGISLADORES

 DRACON (620 a.C)

 Ficou conhecido por sua severidade.

 Fornecea Atenas seu primeiro código de leis.

 Homicídio:Distinguediversos tipos de homicídio.

Quase todos os crimes eram passíveis de pena de morte.

 Possuíadureza e a rigidez da velha lei não escrita.
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7. DIREITO GREGO

 PRINCIPAISLEGISLADORES

 SÓLON (594-593 a.C)
 Criaum códigode leis (alterandoo códigode Drácon)

 Dever dos pais: Ensinarem um ofício a seus filhos, os quais, caso
contrário, ficariamdesobrigadosde ampará-losna velhice.

 Eliminaçãode hipotecase libertaçãodosescravospor dívidas.

 Atrai, também, artífices estrangeiros com a promessa de concessão de
cidadania.

 Introduziu o testamento (antes os bens não pertenciam ao indivíduo, mas
simà família)
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7. DIREITO GREGO

 PRINCIPAISLEGISLADORES

 SÓLON (594-593 a.C)
O homem passa a poder dispor de sua fortuna e escolher seu

legatário,maso filho foi conservadocomo herdeironecessário.

 Permitirà mulherque retome seu dote.
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7. DIREITO ROMANO

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL
 Fundação: 754 a.C. Atribui-se a Roma uma origem lendária

(Rômulo,Remo e Loba).

 Direito Romano
 É o conjunto de normas vigentes em Roma e nos territórios

submissos à dominação romana, desde a fundação de Roma
(754 a.C.) até a morte do Imperador Justiniano (565 d.C.).

 A importância do direito romano
 Boa parte do Código Civil se inspira em regras das fontes jurídicas

romanas.
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7. DIREITO ROMANO

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL
 Características 

 Proteção do indivíduo; 

 Autonomia da família;

 Prestígio e poder do pater famílias; 

 Valorização da palavra empenhada.

 Influências no Direito de Família

 Cálculo de parentesco

 Fontes do Direito
O costume, a lei e os editos dos magistrados. 
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7. DIREITO ROMANO

 DELIMITAÇÃODO CONTEXTOSOCIAL

 Fontes do Direito
 Costume: É a prática reiterada de diversos atos, que se

cristaliza através do hábito e do consentimento tácito do
povo. Em determinada época confundiu-se com o ius non
scriptum.

 Lei : Para os romanos indicava uma deliberação de vontade 
com efeitos obrigatórios.

 Editos dos magistrados: São os documentos expedidos pelos
magistrados (em especial os pretores), lidando com ações, exceções,
remédios jurídicos em geral.
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7. DIREITO ROMANO

 LEIDAS XII TÁBUAS

 CARACTERÍSTICAS
 Dominadapor um formalismoobscuro (gestose palavras sagrados)

 Aprimoramentododireitomais pelo juristado que pelo legislador

 Com o crescimento de Roma (surgem novas relações jurídicas) a Lei das
XII Tábuas tornou-seobsoleta.

 Tábua I – Do chamamento a juízo
O demandado deveria comparecer ao pretor. Se não fosse, o autor

da causadeveria arrastá-lonão havia oficiaisde justiça.
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7. DIREITO ROMANO

 LEIDAS XII TÁBUAS

 Tábua I – Do chamamento a juízo
 As audiências - públicas, realizadas nas praças deveriam acabar com

o pôr-do-sol,por era o sol que iluminavaa mentedos julgadores.

 Tábua II Dos julgamentos e dos furtos 
 Não havia distinção entre furto e roubo. 
 A causa era suspensa por motivo de doença e estabelecia prazo para 

comparecimento, posteriormente, a juízo.
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7. DIREITO ROMANO

 LEIDAS XII TÁBUAS

 Tábua III – Dos delitos de crédito 
O devedorquenão pudesse pagara dívida poderia sermorto.

 Três diasantes da morte ele seria oferecido à venda em praça pública.
Senãohouvesse comprador, seu corpo seriadividido.
 Prisãocivil noBrasil–ProcessodeExecuçãoporquantiacerta.

 Tábua IV – Do pátrio poder e do casamento 
 Expressão máxima do sistema patriarcal romano: o poder de vida e

morte dos pais sobre os filhos, principalmente se estes nascessem com
defeitofísico,que eles repudiavam.
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7. DIREITO ROMANO

 LEIDAS XII TÁBUAS

 Tábua IV – Do pátrio poder e do casamento 
 As mulheres, em geral, casavam-se com 12 anos e os homens com 14.

O fatode estar casado não liberava da autoridadepaterna.

 Tábua V – Das heranças e tutelas 
 Tratava da sucessão hereditária. Partilha das dívidas e

créditos da herança nos limites do quinhão de cada um.

 Não se podia fazer usucapião de coisas que estivessem sob
a tutela da mulher, já que era ela absolutamente incapaz
no início do período republicano.
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7. DIREITO ROMANO

 LEIDAS XII TÁBUAS

 Tábua VI – Do direito de propriedade e de posse 
 Previsãodo usucapião- tomarpelo uso, na etimologiada palavra;

 Era proibida a compra de propriedades imóveis por estrangeiros,
para não prejudicaros nacionais, valedizer, os cidadãos romanos;

 A propriedade fundiária desempenhava papel essencial para os
romanos, tanto no cenário econômico, quanto no plano religioso, em
razão do culto dos ancestrais que eram enterrados e cultuados na
propriedadeda família.
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7. DIREITO ROMANO

 LEIDAS XII TÁBUAS

 Tábua VII – Dos delitos 
 Se não houver acordo, aplica-se o Talião - influência do direito

mesopotâmico.

O Talião era, na verdade, estímuloà composição;

 A testemunha que prestasse testemunho falso teria ofendido a
divindade,em razão do juramento feito antesdo depoimento.

 Tábua VIII - Dos direitos prediais
 Preocupação com o direito de vizinhança, devido ao

crescimento das cidades.
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7. DIREITO ROMANO

 LEIDAS XII TÁBUAS

 Tábua IX - Direito público 
 Preocupação com a defesa do Império. 
 Hoje: segurança nacional

 Tábua X - Direito sacro
 Proibição de se vender um túmulo. 

 Tábua XI - Sem título, fragmentada
 Proibição de casamento entre patrícios e plebeus.

 Revogada pela Lei Canuléia - 367 a.C.

 Tábua XII - Sem título  - Complementa as anteriores


