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1. EMENTA 
 

Bens Jurídicos. Conceito e classificação. Fatos Jurídicos: existência, validade e eficácia. Prescrição 
e decadência. 

 
2. OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GERAIS 
 

Estudo da teoria e aplicação prática dos institutos de Direito Civil, viabilizando ampla compreensão e 
análise crítica das disposições legais da Teoria Geral do Direito Privado de acordo com o Código Civil. 
 
Possibilitar a compreensão do objeto das relações jurídicas e o estudo sistemático dos fatos de que 
promanam, na perspectiva de sua existência, sua validade e sua eficácia. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Demonstração da importância da Teoria Geral do Direito Privado na vida do profissional do Direito e 
na utilidade diária dos institutos estudados, com análise dos princípios jurídicos inerentes à matéria, 
da legislação pertinente, da doutrina e da comparação jurisprudencial. Visa capacitar os acadêmicos 
para a interpretação do fato concreto frente ao ordenamento pátrio e buscar soluções ao conflito. 
 
Conceituar e classificar os bens jurídicos. Examinar as situações de fato juridicamente qualificadas 
pela incidência das normas jurídicas e distribuí-las consoante a natureza preponderante da respectiva 
ocorrência. Apreciar a atuação pessoal juridicamente relevante, na medida em que expressão de sua 
subjetividade ou resultado dela, quanto à sua ocorrência e aos seus efeitos. Reconhecer a influência 
do curso do tempo sobre as relações jurídicas. 

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
BENS JURÍDICOS 
 
 1. Características 
 
 2. Classificação dos bens  
 
 3. Bens considerados em si mesmos (fatos pessoais e coisas, bens corpóreos e incorpóreos, 
patrimoniais e extrapatrimoniais) 
 
 4. Classificação das coisas  
 
 5. Bens reciprocamente considerados 
  a) Principal, acessões e pertenças  
  b) Frutos e Produtos 
  c) Benfeitorias. Conceito e espécies 
 
 6. Bens públicos e particulares 
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FATOS JURÍDICOS 
 
 7. Fatos jurídicos 
  a) Conceito de fato jurídico em sentido amplo 
  b) Classificação dos fatos jurídicos em sentido amplo 
  c) Fato jurídico em sentido estrito 
  d) Ato-fato jurídico 
  e) Ato jurídico em sentido estrito 
 
 8. Negócio Jurídico 
  a) Atos jurídicos stricto sensu e negócios jurídicos 
  b) Elementos constitutivos e pressupostos de validade 
  c) Manifestação e declaração da vontade. 
  d) Representação legal e voluntária. Efeitos jurídicos. 
  e) Elementos essenciais e acidentais do negócio jurídico. 
 
 9. Validade e invalidade do Negócio Jurídico  
  a) Nulidades e anulabilidades.  
  b) Causas de Nulidade. 
  c) Causas de Anulabilidade 
   c.1) Vícios do Consentimento e vícios sociais. 
   c.2) Erro 
   c.3) Dolo 
   c.4) Coação 
   c.5) Estado de Perigo 
   c.6) Lesão 
   c.7) Fraude Contra Credores 
 
  d) Ratificação dos atos anuláveis.  
 
 10. Eficácia do ato jurídico. Noções gerais. 
  a) Condição (suspensiva e resolutiva, positiva ou negativa) 
  b) Termo (inicial e final) 
  c) Modo ou encargo 
 
 11. Prova do Fato Jurídico 
  a) Considerações gerais. Da prova. Conceito.  
  c) Modalidades. Classificação. Forma “ad substancia” e “ad solemnitatem”  
  b) Confissão, documentos, testemunhas, presunções, perícia 
 
 12. Prescrição e Decadência.  
  a) Noções. Distinção. 
  b) Prazos Gerais e especiais. 

 c) Suspensão, interrupção e impedimento de prazos prescricionais. Prescrição aquisitiva. 
 

4. METODOLOGIA 
 

O conteúdo programático será ministrado mediante aulas teórico-expositivas, com utilização de 
recursos audiovisuais, comparação doutrinária e interpretativa, leituras complementares, estudo 
dirigido e análise de decisões. A atuação do corpo discente ocorrerá por intermédio de atividades 
individuais e em grupo, pesquisas legais, avaliações e seminários, além da participação em sala de 
aula. 

 
5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

O acadêmico será submetido a pelo menos duas avaliações semestrais, com atribuição de nota de 
zero a dez cada, além da possibilidade de parte da nota ser composta pela realização de outras 
atividades/avaliações. 
 
A nota final será obtida pela média aritmética de todos os resultados obtidos pelo aluno, incluindo, se 
o caso, a atividade extra de recuperação, de caráter facultativo, a saber: 
 



MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + avaliação 2) / 2 
ou 
MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + atividade extra de recuperação facultativa + avaliação 2) / 3 
 

INSTRUMENTOS DE RECUPERAÇÃO 
 

A avaliação do processo de aprendizagem se dará mediante a realização de provas dissertativas, 
testes objetivos, avaliações orais e/ou trabalhos individuais e em grupo, a critério do docente, a partir 
de dinâmicas e pesquisas legais, jurisprudenciais e doutrinárias, abrangendo também a verificação 
do desempenho e participação do acadêmico em sala de aula e nas atividades propostas, 
valorizando-se uma postura ativa, crítica e reflexiva. 
 

ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO 
 

No que se refere às estratégias de recuperação, após a primeira ou segunda avaliação do período, e 
ciente da nota obtida, poderá o acadêmico que obteve nota igual ou inferior a 6,0 (seis), 
facultativamente, buscar o aprofundamento e revisão da matéria ministrada, apresentando e 
participando de atividade extra, que servirá de apoio e recuperação do conteúdo programático 
eventualmente deficitário. 
 
A atividade extra e a data de entrega serão apresentadas pelo docente, podendo tratar-se de 
pesquisa, participação em audiências, seminários, avaliação (escrita, objetiva ou oral) e/ou 
elaboração de trabalhos acadêmicos.  
 
A não realização da atividade de recuperação não trará prejuízos aos demais alunos, pois não haverá 
interferência no processo de avaliação de aprendizagem regular. 

 
A realização da atividade extra pelo aluno que não obteve avaliação positiva na primeira avaliação 
servirá, em sendo o caso de efetivo aproveitamento, de conceito de no máximo até 10,0 (dez), a ser 
acrescido no cálculo da média semestral. 
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7. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

 
O conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula, com o auxílio de recursos audiovisuais 
de multimídia, nos laboratórios de informática, na biblioteca do curso. 
 
Disponível também o site https://denisprferraz.wordpress.com, com o planejamento de 
desenvolvimento do conteúdo programático. 
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