
Programa Teste  Seletivo Direito Civil  

 

1. A codificação no Direito Civil Brasileiro; Código Civil e Constituição: 

fundamentos constitucionais do Direito Civil; Princípios  fundamentais do Direito 

Civil Brasileiro; Do Direito Privado Clássico ao Direito Civil Contemporâneo. 

2. Relação jurídica, direito subjetivo e situações jurídicas; Situações subjetivas 

existenciais e situações subjetivas patrimoniais. 

3. Pessoa Natural: personalidade, capacidade, legitimidade; estado, registro 

civil e domicílio; Direitos da personalidade. 

4. Pessoa Jurídica: função, elementos constitutivos, classificações; Sociedades 

civis, fundações, associações; Capacidade jurídica e capacidade de fato das 

pessoas jurídicas; Desconsideração ou despersonalização: A disregard 

doctrine, no âmbito do novo Código Civil. 

5. O objeto da relação jurídica: patrimônios, propriedades e as diferentes 

classes de bens; Bem de família, patrimônio, propriedade e autonomia privada. 

6. Fatos jurídicos em geral, negócios jurídicos e atos jurídicos em sentido 

estrito; Relação de fato e relação de direito; atos ilícitos; Aquisição, perda, 

modificações e extinção de direitos. 

7. negócios Jurídicos: conceito, limites e possibilidades da categoria negocial; 

Pressuposto e elementos de existência; Requisitos de validade; Classificações: 

inexistência, invalidade e ineficácia; Vícios ou defeitos dos atos e negócios 

jurídicos. 

8. Direitos Pessoais, direitos reais, ônus reais, obrigação com eficácia real e 

obrigações reais: configuração jurídica, distinções, qualidades; Crítica da 

divisão entre direitos pessoais e direitos reais. 

9. Teoria geral das obrigações: elementos e características; “A obrigação como 

processo”; O adimplemento. 

10. Não cumprimento da obrigação; Mora, inadimplemento e impossibilidade da 

execução obrigacional; Impossibilidade superveniente: caso fortuito e força 

maior; Cumprimento defeituoso; Cláusula penal. 

11. Tendências atuais do direito contratual: Autonomia da vontade, intervenção 

do Estado, boa-fé, e função social do contrato; Contrato e propriedade; 

Contrato e empresa. 

12. Formação e conclusão dos contratos; O valor jurídico da boa-fé; 

Negociações preliminares e responsabilidade  civil na ruptura. 



13. Classificação dos contratos; Contratos em espécie: compra e venda; 

locação; doação. 

14. Responsabilidade civil; responsabilidade contratual; responsabilidade pré-

contratual e pós-contratual; Responsabilidade por atos ilícitos, responsabilidade 

objetiva e responsabilidade por fatos lícitos danosos.  

15. Posse e direitos possessórios: classificação, aquisição, efeitos e perda; 

Proteção possessória: os interditos típicos e atípicos; reintegração, 

manutenção e proibição: cumulação com pretensão de indenizatória. 

16. A noção de propriedade e seu desenvolvimento no direito civil Moderno e 

Contemporâneo; Forma proprietárias e modos de aquisição da propriedade; 

Usucapião: histórico, sentidos, espécies e requisitos. 

17. Função social da propriedade e da posse; Propriedade imobiliária urbana e 

rural no Brasil; Território e territórios de povos e populações tradicionais. 

18. Direitos reais e garantia patrimonial; alienação fiduciária, penhor e hipoteca. 

 19. A família na Constituição Federal de 1988; A família matrimonializada e 

família não constituída pelo casamento; Famílias monoparentais; Famílias 

simultâneas. 

20. Família e relação jurídica; O casamento e seus efeitos pessoais e 

patrimoniais. 

21. Dissolução dos vínculos conjugais; dissolução da união estável e da 

sociedade conjugal. 

22. Parentesco, alimentos, subsídios e filiação, filiação matrimonial, adotiva e 

filiação havida fora do casamento; Posse de estado de filho e base socioafetiva 

da filiação. 

23. Sucessão legitima: pressupostos políticos, filosóficos e sua regulação 

jurídica no Código Civil de 2002. 

24. Sucessão testamentária: pressupostos políticos e filosóficos; Testamentos 

e legados; Regulação jurídica no Código Civil de 2002. 

 

 


