DIREITO CIVIL- PARTE GERAL
Direito Civil. Princípios. Fontes do Direito. Da vigência e da Interpretação das Leis. Direito Positivo e o
Direito Natural. Direito Objetivo. Das Relações Jurídicas.Das Pessoas Naturais. Da Personalidade
Jurídica. Capacidade Jurídica. Das incapacidades. Da emancipação. Da situação jurídica do
nascituro.O Estado das pessoas e os Direitos da Personalidade. Individualização da Pessoa Natural.
Domicílio da pessoa Natural. Extinção da Pessoa Natural. Morte Real e Morte Presumida.
Comoriência. Da ausência. Da Curadoria dos Bens do Ausente. Da sucessão provisória e definitiva
dos bens do ausente.Do reaparecimento do ausente. Da pessoa Jurídica. Conceito. Requisitos para
constituição. Existência Legal. Classificação da Pessoa Jurídica. Pessoa Jurídica de Direito Público .
Pessoa Jurídica de Direito Privado. As Fundações. Constituição. Domicílio. Os Partidos Políticos.
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Extinção da Pessoa Jurídica.Dos Bens. Da Classificação
dos bens. Bens corpóreos e incorpóreos. Bens considerados em si mesmos. Bens móveis,
semoventes e imóveis. Bens fungíveis e infungíveis. Bens consumíveis e inconsumíveis.Bens
divisíveis e indivisíveis. Bens singulares e coletivos. Bens reciprocamente considerados.

Bens

principais e acessórios. Pertenças. Benfeitorias. Espécies. Necessárias, úteis e voluptuárias. Bens
públicos. Classificação. Bens de uso comum do povo. Bens de uso especial. Bens dominicais.
Inalienabilidade dos bens públicos. Dos Fatos Jurídicos. Negócio Jurídico. Aquisição de Direitos.
Formas de Aquisição. Classificação dos Negócios Jurídicos. Ato jurídico em sentido estrito. Elementos
do negócio jurídico. Da Condição, Termo, Encargo.Da existência, Validade e Eficácia do Negócio
Jurídico. Da declaração de vontade. Requisitos de validade.Dos Defeitos do Negócios Jurídicos.
Vícios de vontade. Erro, dolo e coação. Estado de Perigo. Lesão. Fraude contra credores. Fraude de
Execução.Da invalidade dos negócios jurídicos. Da prescrição e decadência.
DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
Conceito, fundamentos. A boa fé como fundamento das obrigações e como cláusula geral..
Características. Direitos obrigacionais e Direitos reais. Distinção. Obrigação, dever, ônus e estado de
sujeição. Obrigações propter rem e obrigações comuns. Sujeitos da relação obrigacional. Modalidades
das obrigações.

Obrigação de Dar Coisa Certa e de Dar Coisa Incerta. Obrigação de Fazer.

Obrigação de Não Fazer. Teoria Dualista das Obrigações.Classificação quanto aos Elementos.
Obrigações Alternativas. Obrigações Facultativas. Obrigações Cumulativas. Obrigações Divisíveis e
Indivisíveis. Obrigações Conjuntas. : Obrigações Solidárias. Da solidariedade ativa e passiva. Direito
de Regresso Classificação das Obrigações quanto à Exigibilidade. Obrigações Civis e Obrigações
Naturais. Classificação quanto ao conteúdo: Obrigações de Meio e de Resultado. Obrigação de
Garantia. Obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. Das Obrigações puras e
simples e Obrigações condicionais.Da Transmissão das obrigações. Da Cessão de crédito. Assunção
de Dívida. Cessão de Contrato. Características e efeitos.Do Adimplemento e Extinção das Obrigações.
Do pagamento. Efeitos do pagamento. Da prova, do local e do tempo do pagamento. Das diversas

formas de pagamento. Modalidades especiais de pagamento. Teoria do inadimplemento. Espécies.
Mora. Execução específica. Juros. Cláusula Penal. Arras.
DIREITO CIVIL- CONTRATOS
TEORIA GERAL
Contrato. Conceito. Função social do contrato. Princípios fundamentais. Princípio da autonomia da
vontade. Princípio do consensualismo. Princípio da boa fé objetiva. Princípio da força obrigatória do
contrato ( pacta sunt servanda). Princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Da formação do
contrato. Da manifestação da vontade. Fase das negociações preliminares. Fase da proposta ou
oblação. Contrato preliminar. Contrato definitivo. A força vinculante da oferta. Lugar da celebração.
Condições de validade do contrato. Requisitos subjetivos, objetivos e formais.A revisão contratual por
fato superveniente, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Da interpretação dos
contratos. Critérios práticos de interpretação.
Classificação dos contratos. Contratos unilaterais e bilaterais. Contratos gratuitos e onerosos.
Contratos onerosos comutativos e aleatórios. Contratos paritários e de adesão. Contrato tipo.
Classificação dos contratos. Contratos de execução instantânea, de execução diferida e de trato
sucessivo. Contratos personalíssimos e impessoais. Contratos individuais e coletivos. Contratos
principais e coletivos. Contratos derivados, Contratos solenes e não solenes. Contratos reais e
consensuais.Do vício redibitório. Da evicção. Da extinção do contrato. Do distrato. Da exceção do
contrato não cumprido. Da extinção por onerosidade excessiva.
DOS CONTRATOS EM ESPÉCIE
Do contrato de compra e venda. Conceito. Elementos constitutivos. Regras gerais e especiais
pertinentes. Restrições à autonomia privada: Da venda de ascendente a descendente. Da venda entre
cônjuges.Da venda de bens sob administração. Venda por amostra. Venda a contento ou sujeita à
prova. Venda ad mensuram. Venda de coisas conjuntas. Da cláusula de retrovenda. Cláusula de
preempção. Venda com cláusula de reserva de domínio. Do contrato de troca ou permuta. Objeto do
contrato.

Do contrato estimatório. Conceito. Efeitos. Do contrato de doação. Regras gerais. Da

doação a nascituro. Da doação remuneratória. Doação contemplativa ou meritória. Doação sob forma
de subvenção periódica. Doação em contemplação de casamento futuro. Doação de ascendentes a
descendentes. Doação entre cônjuges. Doação com cláusula de reversão. Doação conjuntiva. Doação
inoficiosa. Da revogação da doação.Do contrato de locação. Regras gerais. Efeitos. Do contrato de
empréstimo, comodato e mútuo. Do contrato de prestação de serviços. Regras ferais.Do contrato de
arrendamento rural. Do contrato de depósito. Regras do depósito voluntário e convencional. Do
depósito necessário. Do depositário infiel. Do contrato de mandato. Principais regras do mandato. Do
contrato de fiança. Do contrato de corretagem. Do contrato de seguro.
DIREITO CIVIL- FAMÍLIA
Direito das famílias. Princípios constitucionais. Elementos estruturais da família contemporânea. As
novas relações familiares. Casamento. Conceito e natureza jurídica. Capacidade matrimonial.

Casamento civil e religioso com efeitos civis. Habilitação matrimonial.Dos impedimentos matrimoniais.
Efeitos. Das causas suspensivas matrimoniais. Celebração do casamento. Casamento nuncupativo.
Casamento por procuração. Casamento putativo. Efeitos jurídicos do casamento.Da inexistência do
casamento. Da invalidade . Casamento nulo. Causas e efeitos. Casamento anulável. Causas e
efeitos.. Convalidação. Erro essencial sobre a pessoa do cônjuge.Formas de dissolução do
casamento. Do Divórcio. Da dissolução do vínculo por morte presumida. A separação e a Emenda
Constitucional 66/10.Da parentalidade. Formação do

parentesco. Contagem dos graus. Filiação.

Presunção legal da paternidade. Concepção por técnica de reprodução assistida. Reconhecimento da
paternidade. Voluntário e forçado.Das relações patrimoniais. Regime de bens. Princípios. Modificação
do regime de bens. Classificação. Dos regimes legais e convencionais. Do pacto antenupcial. Eficácia
e validade. Da vigência. Do regime da comunhão parcial de bens. Do regime da comunhão universal.
Do regime da participação final nos aquestos..Do regime da separação convencional. Do regime da
separação convencional.Do direito alimentar. Conceito.

Alimentos naturais e civis ou côngruos.

Alimentos provisórios, provisionais e definitivos. Características do direito e da obrigação alimentar.
Transmissibilidade da obrigação alimentar. Irrenunciabilidade do direito alimentar. A irrepetibilidade
dos alimentos. A culpa e os alimentos. A revisão dos alimentos. Alimentos gravídicos. Extinção da
obrigação alimentar.União estável. Conceito. Evolução histórica. Características. Diferença entre união
estável e concubinato. As uniões plúrimas ou paralelas. Efeitos pessoais entre os companheiros.
Efeitos patrimoniais na união estável. O regime de bens e o pacto convivencial.
DIREITO CIVIL- DIREITOS REAIS
Direitos Reais. Conceito. Distinção entre direitos reais e direitos pessoais . Características. Gerais. Da
posse. Conceituação. Função social da posse. Diferença entre posse, detenção e propriedade.
modificação da situação fática de detentor para possuidor.Classificação da posse. Posse direta e
indireta. Posse justa e injusta. Posse violenta, clandestina e precária. Posse de boa-fé e de má-fé.
Convalescimento da posse. Posse com título e sem título. Posse nova e posse velha. Posse exclusiva
e composse. Verticalização.Efeitos materiais e processuais da posse. Percepção dos frutos. Direito às
benfeitorias. Vícios possessórios. Direito de invocar os interditos possessórios.

Legítima defesa da

posse.Usucapião. Natureza Jurídica. Elementos. A prescrição. Prescrição intercorrente. O Princípio da
Personalidade dos Efeitos. Requisitos da posse ad usucapionem .Usucapião em espécie.
Extraordinário. Ordinário. Rural .Urbano. Da ação de Usucapião. Da propriedade. Conceito.
Características. A função social da propriedade. Expropriação social. Formas de aquisição da
propriedade. Da propriedade resolúvel. Da perda da propriedade.Do direito real de uso ou fruição. Da
superfície. Das servidões. Do usufruto.do uso. Da habitação.Dos direitos reais de garantia. Do penhor,
da anticrese, da hipoteca, da alienação fiduciária em garantia,
DIREITO DO CONSUMIDOR
Direito do Consumidor. Conceito. Princípios norteadores. Dos direitos do consumidor. Proteção
contratual. Das Cláusulas Abusivas.Dos Contratos de Consumo e Proteção ao Consumidor. Da

Inexecução Contratual e Proteção ao Consumidor. Da Oferta. Da publicidade. Do direito de
arrependimento.Do Fornecedor de Produto ou serviço. Responsabilidade Civil pelo Fato do Produto ou
do Serviço. Responsabilidade Civil pelo Vício do Produto ou do Serviço.
DIREITO EMPRESARIAL
Parte geral – Origem do Direito empresarial. Fontes, Empresa, Empresário. Empresário individual.
Sociedade Empresária. Impedidos de

constituir

sociedade

empresária.

O

Menor.

Estabelecimento. Conceito. Trespasse. Ponto Empresarial. Locação Empresarial.Parte geral –
Registro de empresas.. Sociedades Personificadas. Sociedades Despersonificadas. Tipos societários.
EIRELI.Teoria Geral do Direito Societário. Desconsideração da Personalidade Jurídica.Nome
empresarial, Título do estabelecimento, Registro, Fusão, Aquisição e Incorporação.Sociedade
Limitada.Sociedade

Anônima.Títulos

de

crédito

–

origem,

legislação,

conceito,

princípios,

características, endosso, aval, protesto, vencimentos, cheque, duplicata, nota, letra.Títulos de crédito –
continuação da ementa anterior.Contratos- parte geral, contratos bancários, leasing, factoring,
alienação fiduciária.Falência. Recuperação judicial.
PROCESSO CIVIL
a) Processo e Constituição. A busca pela efetividade dos direitos e as reformas processuais. Meios
alternativos de composição dos conflitos (conciliação, mediação e arbitragem). Normas de direito
processual civil. Pedido liminar (satisfativo e cautelar). b) Princípios constitucionais do processo civil.
Tutela jurisdicional. Jurisdição. Recursos. Teoria do precedente judicial. c) Ação e processo.
Competência. Execução. d) Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Partes e procuradores. Curadoria
especial. Amicus curiae. Ministério Público. Responsabilidade processual. Gratuidade de justiça.
Substituição e sucessão processual. Tutela cautelar. e) Atos processuais. Prazos. Preclusão.
Comunicação dos atos processuais. Nulidades. Formação, suspensão e extinção do processo.
Processo eletrônico. a) Procedimento (ordinário, sumário e especial). Princípios dos procedimentos.
Processo e Constituição. b) Petição inicial. Demanda. Julgamento liminar de improcedência. Pedido
liminar (satisfativo e cautelar). Posturas do réu diante da demanda. Ação e processo. c) Providências
preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Julgamento imediato do mérito. Audiência
preliminar. Saneamento. Audiência de instrução e julgamento. Recursos. d) Direito probatório (teoria
geral das provas e provas em espécie). Tutela cautelar. e) Sentença e coisa julgada. Teoria da
decisão judicial. Liquidação da sentença. Execução.a) Teoria geral do processo de execução. Teoria
do precedente judicial. Recursos. b) Execução por quantia certa (autônoma e incidental). c) Execução
da obrigação de fazer, não fazer e entregar (autônoma e incidental). Medidas executivas de apoio.
Execução contra a Fazenda Pública. Execução de obrigação alimentar. Execução fiscal. Processo e
Constituição. d) Embargos à execução. Embargos à expropriação. Objeção de pré-executividade.
Competência. e) Teoria geral da tutela cautelar. Ações cautelares típicas. Juizados especiais.
a) Ação para cumprimento da obrigação de emitir declaração de vontade. Ação de consignação em
pagamento. Ação de depósito. Ação de prestação de contas. Ação de busca e apreensão em

alienação fiduciária em garantia. Ações locatícias. Princípios constitucionais do processo civil. b) Ação
possessória. Ação de nunciação de obra nova. Ação de usucapião. Ação de divisão e demarcação de
terras. Teoria do precedente judicial. c) Ação de inventário e da partilha. Ação de arrolamento. Ação
de embargos de terceiro. Ação de restauração de autos. Ação monitoria. Procedimentos de jurisdição
voluntária. Procedimentos extrajudiciais previstos no CPC (consignação extrajudicial, divórcio
extrajudicial, separação extrajudicial, inventário extrajudicial). Ação e processo. d) Ações relativas à
obrigação alimentar. Ação de investigação de paternidade. Ação negatória de paternidade. Ações de
separação e divórcio. Ações relativas às averbações, retificações e anotações no registro civil. Ação
de mandado de segurança individual. Ação de adjudicação compulsória. Ação para parcelamento do
solo urbano. Ação de execução hipotecária. Competência. e) Ações dos juizados especiais (cíveis e
fazendários). Ação de reclamação constitucional. Ação de habeas data. Ação de improbidade
administrativa. Ação de desapropriação. Tutela cautelar. a) Ordem dos processos no tribunal.
Julgamento monocrático e colegiado. Incidente de uniformização da jurisprudência. Incidente de
assunção da competência. Incidente de declaração de inconstitucionalidade. Juizados especiais. b)
Ação de homologação de sentença estrangeira. Ação rescisória. Ação anulatória. Princípios
constitucionais do processo civil. Sentença e coisa julgada. c) Teoria geral dos recursos. Tutela
cautelar. d) Apelação. Agravo. Embargos infringentes. Procedimento (ordinário, sumário e especial). e)
Embargos de declaração. Recurso ordinário constitucional. Recurso excepcional (especial e
extraordinário). Embargos de divergência. Processo e Constituição.
TUTELA COLETIVA
Teoria Geral da Tutela Coletiva. Interesses Público e Privado. Interesses Metaindividuais. Interesses
Transindividuais ou Coletivos. Categorização dos Interesses: Difusos, Coletivos e Individuais. Ação
Civil Pública. Histórico da Lei 7347/85, seus vetos e alterações subseqüentes. Evolução Legislativa e
constitucional da tutela coletiva. Formação do Estatuto da Coletividade. Legitimação ativa coletiva:
correntes doutrinárias e estudo da legitimação a cada ente público ou privado legitimado. Legitimação
Passiva Coletiva. Conexão. Continência e Litispendência. Litisconsórcio. Assistência. Liminar.
Sentença. Recursos. Pedido de suspensão liminar (STA). Reexame necessário. Sua aplicação na
Tutela Coletiva, por força da lei e do recente entendimento do STJ de intercomunicabilidade entre os
sistemas legais de tutela coletiva. Ação Popular. Origem e especificidades.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Conceitos Básicos. O ato ilícito e a responsabilidade contratual e legal. Elementos do ato ilícito.
Implicações do nexo de causalidade. Sentença criminal e reparação civil. A cláusula de não indenizar.
O abuso do direito como ato ilícito. Das diversas formas de abuso do direito. A conduta humana como
elemento da responsabilidade civil. Elementos da Responsabilidade Civil. A culpa genérica ou latu
sensu. Da culpa stricto sensu . Do Dolo. O nexo de causalidade. Do Dano Patrimonial. Dano
Emergente e Lucro Cessante. O Dano Moral e sua reparação no Direito. Do Dano Estético. Os novos
danos. Dano pela perda de uma chance. Danos Morais Coletivos e Danos Sociais. Classificação da

responsabilidade civil. Da Responsabilidade Civil Subjetiva. Responsabilidade Civil Subjetiva com
culpa presumida. Da Responsabilidade Extracontratual Objetiva ( Teoria do risco). Responsabilidade
Objetiva do Estado. A Responsabilidade Civil Objetiva nos contratos de transportes. Da
responsabilidade Civil por atos de terceiros. Excludentes do dever de indenizar. Da legítima defesa.
Do estado de necessidade ou remoção de perigo iminente. Do exercício regular do direito ou das
próprias funções. A responsabilidade Civil por fato da coisa.
DIREITO CIVIL- DIREITOS DAS SUCESSÕES
Direito das Sucessões. Conceito. Abertura da sucessão. Lei material aplicável à sucessão hereditária.
Transmissão da herança. Benefício de inventário.

Aceitação da herança. Formas de aceitação.

Características. Renúncia da herança. Consentimento conjugal. Aceitação pelo credor do renunciante.
Efeitos da renúncia.Da sucessão a título universal e a título singular. Dos sucessores. Herdeiros e
legatários. Do herdeiro aparente. Da proteção à legítima. Da administração da herança. Da cessão de
direitos hereditários.Da legitimação para suceder na sucessão legítima e na sucessão testamentária.
Princípio da coexistência. Da capacidade sucessória dos filhos concebidos por técnica de reprodução
assistida homóloga post mortem.

Formas de suceder. Sucessão por direito próprio. Direito de

representação e Direito de transmissão.Exclusão do sucessor. Indignidade e deserdação. Causas.
Efeitos. Semelhanças. Distinção. Ação para exclusão. Reabilitação do Indigno.Da sucessão legítima.
Vocação hereditária. Classes sucessórias. Sucessão dos descendentes e dos ascendentes. Sucessão
do cônjuge. Concorrência do cônjuge supérstite. Influência do regime de bens. O cônjuge como
herdeiro único.Sucessão dos colaterais. Sucessão do companheiro. Características. Análise
comparativa com as Leis especiais 8.971/94 e 9278/96. Concorrência sucessória. Regulamentação e
análise doutrinária e jurisprudencial.Da sucessão testamentária. Testamento. Conceito. Capacidade
testamentária ativa. Da capacidade para suceder testamentariamente e os impedidos de adquirir por
testamento. Formas comum e especial de testar. Codicilo. Ineficácia do testamento. Revogação.
Caducidade. Nulidade. Anulabilidade. Rompimento.Da substituição testamentária. Substituição vulgar,
recíproca, fideicomissária e compendiosa. Do direito de acrescer entre herdeiros e legatários.
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Direito da Criança e do Adolescente. Princípios. Direitos Fundamentais. Da Família Natural. Do Poder
familiar. Da Família extensa. Da Família Substituta. Requisitos.

Da Guarda. Conceituação.

Modalidades. Efeitos. Da Tutela. Espécies. Efeitos. Da adoção. Conceituação. Requisitos. Adoção
individual, unilateral e conjunta. Adoção póstuma. Sentença. Efeitos pessoais e patrimoniais. Do
Conselho tutelar. Conceito. Constituição. Processo eletivo. Atribuições. Dos Conselhos de Direito da
Criança e do Adolescente. Entidades de Atendimento. Do Ato Infracional.
Procedimento. Das Medidas Socioeducativas. Aplicação e execução.

Conceito. Apuração.

