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rt'gistrando os princípios básicos} para que os alunos 
utlesseJ11 ter uma ordem de conceitos de relativa rique

za eXi,licativa, para adotarL'm uma atitude analítica e 

crítica ante as questôes iurÍliicas. 
Sl)!J urna feiçào de clareza e síntese, Jprcciarnos os pro-

Irmas jurtdlCOS, de conformidade com seus mais recen
te'; desenvolvimentos, empreendendo estudos das 
orientaçôes teóricas vigentes atinentes à Parte Geral do 
novo Código Civil, salientando a sua função l1a searél 

ju,Scivilística e em outros âmbitos do direito. 
Atendendo à idéia de que o que convém aos alunos são 
conceitos pormenorizados, objetivos e nítidos, bastando 
um golpe de vista para serem compreendidos, coloca
mos ao final de cada ponto um quadro sinótico para 
proporcionar uma visão geral da matéria ministrada. 
E.is o porquê do título do nosso livro: Teoria geral do 
direito civil, uma vez que nele se contém a exposição 
de problemas fundamentais do direito civil. Trata-se de 
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