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Direitos da personalidade e seus desdobramentos. Novas entidades familiares e seus reflexos. Planejamento
sucessório: sucessão testamentária e holdings familiares.

1. EMENTA

2.1 Objetivo(s) Geral(s):

2. OBJETIVOS

1. Destacar alguns aspectos controvertidos da compra e venda, prestação de serviço, locação e a compreensão dos
deveres das partes a partir das cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da função social.
 
2. Abordar casos os quais possam ser debatidos a superação dos pressupostos da responsabilidade civil para a
tutela dos novos direitos e dos novos danos indenizáveis.
 
3. Aprofundar o estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
 
4. Analisar a extensão da autonomia privada no âmbito do Direito de Família, a partir de cláusulas em contratos de
convivência, entre outros.
 
5. Compreender o direito sucessório, considerando cláusulas testamentárias e a eventual possibilidade de
planejamento sucessório.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo programático será ministrado mediante aulas teórico-expositivas, com utilização de recursos
audiovisuais, comparação doutrinária e interpretativa, leituras complementares, estudo dirigido, análise de decisões
e de casos, além da apresentação dos acadêmicos. 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.
 
Durante as aulas serão, num primeiro momento, apresentadas algumas considerações já trabalhadas no Direito
Civil Aplicado A e, em continuidade, serão distribuídos CASOS para cada grupo apresentar e discorrer a melhor
interpretação, sempre pontuando uma problemática específica.
 
Cabe ao professor, estimular, a partir de questionamentos, os integrantes acerca do posicionamento por eles
adotados na solução do caso dado.

4. METODOLOGIA

5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

i) habilitar o aluno a pesquisar a estabelecer conexões entre o direito civil e outras disciplinas;
ii) promover a sensibilidade do aluno para as categorias jurídicas do direito civil sob uma perspectiva sistêmica e
mais integrada com outros ramos do Direito;
iii) fomentar uma interpretação civil constitucional.

2.2 Objetivos Especificos:

?Compreender, a partir de uma interlocução entre as fontes normativas infraconstitucionais, uma compreensão
das categorias jurídicas do direito dos contratos, do direito de família, sucessões e responsabilidade civil, sob
uma perspectiva mais funcional, dinâmica, principiológica e constitucionalizada.

5.1 Critérios de Avaliação:

Prof Denis Ferraz

Para a avaliação, é levada em consideração a assiduidade e participação durante as apresentações dos
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LOBO, Paulo. Direito Civil – Contratos. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017
LOBO, Paulo. Direito Civil: - família. 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017
SCHEREBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelson. Direito Civil Constitucional. São Paulo: Atlas, 2017.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBOZA, Heloisa; MENDONÇA, Bruna Lima; ALMEIDA Jr., Vitor de Azevedo. O Código Civil e o Estatuto da
Pessoa com Deficiência. Rio de Janeiro, Editora Processo, 2017 (ISBN: 9788593741142)
  
EHRHARDT JR, Marcos. Impactos do novo CPC e do EPD no Direito Civil Brasileiro. Belo Horizonte, Fórum Editora,
2017 [ISBN: 978-85-450-0174-4].

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

estudos de casos, sendo que também compreende uma avaliação escrita.

CLÁUDIO JOSÉ FRANZOLIN 
Assiduidade, participação, envolvimento, comprometimento serão critérios na avaliação. Também haverá pelo
menos 5 trabalhos a serem desenvolvidos em sala de aula, mediante temas previamente distribuídos entre os
alunos. Formatarão e vão expor o tema em datas previamente agendadas. Os temas envolvem complexidade do
cotidiano do estudo direito civil de forma inter e transdisciplinar, considerando as questões contemporâneas.
Haverá uma avaliação (n1) englobando todos os temas distribuídos e debatidos em sala de aula, a partir dos que
foram expostos e das aulas ministradas conexas aos temas. A avaliação das apresentações não serão
individuais, mas do grupo. 

5.2 Instrumentos de Avaliação:

Prof Denis Ferraz

ESTUDO DE CASO, previamente fornecido para os grupos, que deverão apresentar seus posicionamentos
publicamente.

AVALIAÇÃO ESCRITA, ao final do semestre.

CLÁUDIO JOSÉ FRANZOLIN

Os temas serão distribuídos em grupo. Serão entregues os temas aos grupos previamente distribuídos. Para
cada tema, após, sua exposição, haverá aula expositiva do professor. Na avaliação será considerado o grupo
como um todo: profundidade da pesquisa, clareza das exposições, slides apresentados, ausência de leitura,
conformidade da exposição, aderência da jurisprudência pesquisada, formatação adequada da parte escrita,
coerência metodológica serão critérios de avaliação do grupo. Para o restante da classe, será considerada a
participação, a assiduidade, a frequência, a entrega de relatórios. 
Na avalição serão levados em conta: nota para os relatórios dos que assistem as exposições, nota para a
exposição feita pelo grupo, nota da avaliação (N1).  

5.3 Estratégias de Recuperação:

Prof Denis Ferraz

compreende uma avaliação escrita, individual.

CLÁUDIO JOSÉ FRANZOLIN

O aluno que não obteve média, será exigido dele uma avaliação escrita, que pode abordar qualquer um dos
temas envolvidos e desenvolvidos durante o semestre, além de todo o conteúdo ministrado pelo professor. a
média mínima exigida será 5,00 e não se somará com a nota da primeira prova. 

Pagina 2 de07/03/2019 14:36:49   3

http://loja.editoraforum.com.br/marcos-ehrhardt-jr.


PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA - 2019/1

06926 - DIREITO CIVIL APLICADO B

22502 - DIREITOCurso:

Disciplina
   LÔBO, Paulo. Direito Civil – Sucessões, 3ª ed. 2017.
   MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado. São Paulo: Marcial Pons, 2016.
 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio.  Direito Imobiliário - Teoria e Prática - 12ª Ed. 2017  (ISBN – 9788530975395). 

O conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula, com o auxílio de recursos audiovisuais de multimídia
(slides), nos laboratórios de informática e na biblioteca do curso.

8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES
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