
   

 

 

 

 

 

Pós-Graduação a distância 

Direito Civil 
 

 

DISCIPLINAS: 

 

1) O DIREITO CIVIL NA CONTEMPORANEIDADE 

2) A PESSOA NATURAL E SUA TUTELA JURÍDICA 

3) BIOÉTICA: AUTONOMIA, BENEFICÊNCIA E MALEFICÊNCIA 

4) SOCIEDADES: PERSONIFICAÇÃO E DESCONSIDERAÇÃO 

5) DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

6) ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO PRIVADO  

7) DIREITO CONTRATUAL: DA FUNÇÃO SOCIAL À LIBERDADE ECONÔMICA 

8) A TUTELA JURÍDICA DO CONSUMIDOR 

9) NOVAS FUNÇÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL E O PRINCÍPIO DO PLENO 

RESSARCIMENTO 

10) A NOVA DIMENSÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE: DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA À 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

11) AFETO, PATRIMÔNIO, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS: OS NOVOS RUMOS DO 

DIREITO DE FAMÍLIA 

12) DIREITO SUCESSÓRIO E TESTAMENTÁRIO  

13) O DIREITO DE EMPRESA E O CÓDIGO CIVIL 

14) SOLUÇÃO NEGOCIADA DE CONFLITOS 

15) FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DO DIREITO PRIVADO 

16) HUMANIDADES 

 

 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

EMENTAS: 
 

DISCIPLINA 1 - O DIREITO CIVIL NA CONTEMPORANEIDADE 

A dicotomia público x privado. As disciplinas privadas: direito civil, direito empresarial, 

direito do trabalho e direito do consumo. Demais disciplinas privadas: direito ambiental, 

direito urbanístico e direito dos conflitos. Direitos fundamentais nas relações privadas. A 

codificação e os microssistemas. O direito civil entre a autonomia e o paternalismo. 

Institutos civis gerais e os princípios do direito civil. A Escola do Direito Civil Constitucional e 

a Análise Econômica do Direito.  

DISCIPLINA 2 - A PESSOA NATURAL E SUA TUTELA JURÍDICA 

Personalidade jurídica: principais teorias. A posição do STF: o julgamento da Lei de 

Biossegurança. Entes despersonalizados e capacidade de fato. O Estatuto Jurídico do 

Nascituro. O nascituro e o STJ: sujeito de direito? O debate sobre a personificação dos 

animais.  Direitos da personalidade. A internet e a proteção dos dados pessoais: a LGPD. 

Intimidade, liberdade de expressão e as relações virtuais: O Marco Civil da Internet. 

DISCIPLINA 3 - BIOÉTICA: AUTONOMIA, BENEFICÊNCIA E MALEFICÊNCIA 

Direitos da Personalidade e direito à saúde. Teoria da Bioética: princípios, métodos e 

correntes do pensamento bioético. Relação médico-paciente: sigilo profissional e objeção de 

consciência. Início da vida: aspectos éticos e jurídicos. Dados sensíveis de saúde: prontuário 

do paciente e a LGPD. Transgêneros: resoluções do CFM, registro civil, casamento e filiação. 

Doação de órgãos e tecidos. A morte e as diretivas antecipadas de vontade.  

DISCIPLINA 4 - SOCIEDADES: PERSONIFICAÇÃO E DESCONSIDERAÇÃO 

Personalidade e capacidade jurídica. O contrato social. Sociedades unipessoais. Sociedades 

não personificadas. Desconsideração da personalidade jurídica. Órgãos sociais e 

deliberações dos sócios. O interesse da sociedade nas deliberações. Órgãos de 



   

 

 

 

 

 

administração e representação. Vinculação das sociedades. Dissolução total e parcial das 

sociedades. Intervenção judicial na administração das sociedades. 

DISCIPLINA 5 - DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

Evolução do direito obrigacional. Conceito e elementos da obrigação civil. As relações 

contratuais de fato. Tensões no direito obrigacional: autonomia, intervenção estatal e 

paternalismo jurídico. Positivação dos deveres morais. A juridicização da solidariedade 

social: Função social, cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Fundamentos de 

obrigatoriedade e revisão das obrigações: a teoria da base negocial e a teoria da imprevisão. 

A perturbação das prestações, a boa-fé objetiva e a pós-eficácia das obrigações. 

DISCIPLINA 6 - ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO PRIVADO  

Introdução ao Estudo da Análise Econômica do Direito: Apresentação dos conceitos e 

métodos fundamentais para a aplicação da análise econômica do direito aos institutos civis.  

Análise Econômica e o Direito dos Contratos: Noções de incompletude dos contratos, 

eficiência contratual, risco, assimetria de informações e outras de grande importância para a 

boa compreensão e aplicação do direito contratual. Diferentes visões sobre o conteúdo e 

significado da expressão FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS adotada pelo Código Civil de 

2002. Análise Econômica dos Direitos de Propriedade: Como a propriedade é compreendida 

à luz da Economia. Custos de transação e qual a relação entre eles e a eficiência na alocação 

dos direitos de propriedade. “Teorema de Coase”. Análise Econômica do Direito aplicada ao 

estudo de novos institutos e tecnologias. A responsabilidade em atividades empresariais. 

DISCIPLINA 7- DIREITO CONTRATUAL: DA FUNÇÃO SOCIAL À LIBERDADE ECONÔMICA 

Conceito. Função econômica do contrato. O contrato como instrumento de justiça social. 

Função social no Código Civil de 2002 e na Lei de Liberdade Econômica. Princípios 

tradicionais do direito dos contratos. Novos princípios do direito contratual. A sequência 

formativa: negociações preliminares, atos preparatórios, publicidade, proposta e aceitação. 



   

 

 

 

 

 

Cláusulas contratuais gerais. Interpretação dos contratos. Contratos eletrônicos. Aspectos 

práticos do direito dos contratos. 

DISCIPLINA 8 - A TUTELA JURÍDICA DO CONSUMIDOR 

Conceito de consumidor. Teorias maximalista e finalista. O entendimento do STJ. Direitos 

essenciais do consumidor. Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. O defeito do 

produto ou serviço. A responsabilidade do profissional liberal. Excludentes da 

responsabilidade no CDC. Responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. Prazos 

decadenciais e prescricionais. O novo regime da oferta. Publicidade. Publicidade enganosa e 

abusiva. Cláusulas abusivas. A revisão dos contratos de consumo. 

DISCIPLINA 9 - NOVAS FUNÇÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL E O PRINCÍPIO DO PLENO 

RESSARCIMENTO 

Os pressupostos clássicos da responsabilidade civil e suas críticas. O ilícito civil e a 

responsabilidade por condutas lícitas. As espécies de dano e o princípio do pleno 

ressarcimento. O dano moral: dificuldades conceituais e critérios de fixação. Os punitive 

damages na visão dos tribunais. Espécies de responsabilidade civil. Excludentes de 

responsabilidade. Teoria da perda de uma chance. Teoria do risco do desenvolvimento. 

Teoria da causalidade alternativa. Responsabilidade civil pelo tempo perdido. 

Responsabilidade civil e as relações virtuais. 

DISCIPLINA 10 - A NOVA DIMENSÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE: DA PROPRIEDADE 

IMOBILIÁRIA À PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Funcionalização: do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito. Noção de função 

social. Funcionalização da posse. Funcionalização da propriedade. Propriedade Intelectual 

como propriedade peculiar. Elementos da propriedade intelectual: direitos de autor e 

propriedade industrial. Marcas, patentes e desenho industrial. Indicação geográfica. 

Funcionalização da propriedade industrial. Licenciamento compulsório. Marcas de alto 

renome e notoriamente conhecidas. Marcas fortes x marcas fracas. Degenerescência de 



   

 

 

 

 

 

marca. Marcas registradas e marcas de fato. Marcas não registradas e concorrência desleal. 

Importação paralela de marcas. Abuso de patentes. Patentes de segundo uso. Novos olhares 

para o requisito da atividade inventiva. Direitos autorais: direitos de autor e direitos 

conexos. Funcionalização dos direitos de autor. Papel social da obra estética. Direito morais 

e direitos patrimoniais de autor. Direito de arena. Titulares originais e derivados. Obras 

anônimas, pseudônimas e psicografadas. Obras em coautoria. Obra sob encomenda. 

Domínio público. Associações de titulares e o Ecad. Utilização consentida e mecanismos de 

cobrança. Usos não consentidos. Usos livres como limitação aos direitos autorais. Direito de 

sequência. Biografias não autorizadas. Direito de autor na sociedade de informação. Creative 

Commons. Plágio, contrafação e usurpação. Desapropriação da criação intelectual. 

DISCIPLINA 11 - AFETO, PATRIMÔNIO, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS: OS NOVOS 

RUMOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

A construção transdisciplinar da Ciência Jurídica no Direito de Família. Afeto: entre princípio 

e valor. Diversidade de arranjos familiares: constituição e dissolução. Proteção integral da 

criança e do adolescente. Autonomia progressiva da criança e do adolescente: problemas 

práticos. Teoria Geral do Direito do Idoso. Da representação dos vulneráveis: poder familiar, 

tutela, curatela, tomada de decisão apoiada. Mediação no contexto familiar. 

DISCIPLINA 12 - DIREITO SUCESSÓRIO E TESTAMENTÁRIO  

Direito Sucessório em Geral – Sucessão do Companheiro e dos Colaterais – Sucessão do 

Cônjuge – Testamento e Partilha da Herança 

DISCIPLINA 13 - O DIREITO DE EMPRESA E O CÓDIGO CIVIL 

O empresário e a teoria da empresa. Direito dos agentes econômicos: a superação do direito 

empresarial? Obrigações do empresário. Elementos de identificação da atividade 

empresarial. Estabelecimento empresarial. Contrato de trespasse e sucessão de empresas. 

Desafios das empresas na era virtual. 

 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 14 - SOLUÇÃO NEGOCIADA DE CONFLITOS 

Solução privada de conflitos. Mediação, Negociação, Conciliação e Arbitragem. Princípio da 

autonomia da vontade. Convenção de arbitragem: cláusula compromissória e compromisso 

arbitral. Aspectos práticos da arbitragem. 

DISCIPLINA 15 - FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DO DIREITO PRIVADO 

Instituições romanas e o estoicismo. Jusracionalismo e as codificações modernas. Direito 

privado na crise do positivismo. Humanização do direito civil contemporâneo. 

DISCIPLINA 16 - HUMANIDADES 

O ser humano, o processo de humanização e o conceito de pessoa. Desafios 

contemporâneos e o lugar da religião e da espiritualidade. Autonomia e heteronomia na 

sociedade atual. Princípios éticos e ética profissional. 

 


