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1. Da aplicação da lei estrangeira. Fundamentos jurídicos. Interpretação. Limites à aplicação do direito 

estrangeiro. Ordem pública internacional, Normas Imperativas, Fraude à lei. 

 

2. Direito civil internacional. Personalidade. Começo e fim. Comoriência. Ausência. Estado. Certificação 

legal do estado civil. Capacidade. Capacidade de fato e de direito. Lei Reguladora da Capacidade. 

Emancipação. Direito de Família. Casamento. Código de Bustamante. 

 

3. Celebração. Impedimentos. Relações pessoais e patrimoniais dos cônjuges. União estável. Dissolução da 

sociedade conjugal. Separação e divórcio. Anulação e invalidade do casamento. Efeitos no Brasil de 

sentenças estrangeiras de separação e divórcio. 

 

4. Direito Civil Internacional. Direito de Família. Relações Jurídicas entre pais e filhos. Pátrio poder. Adoção. 

Alimentos. Tutela e curatela. 

 

5. Direito Civil Internacional. Direito das Coisas. Dos bens em geral. Direitos Reais.. Propriedade intelectual 

e a formação do sistema internacional. 

 

6. Direito processual civil internacional. Da competência internacional. Competência absoluta e competência 

relativa. Litispendência. 

 

7. Direito processual civil internacional. Cooperação judiciária internacional. Cartas rogatórias. Homologação 

das sentenças estrangeiras. 

 

8. Arbitragem Internacional. Tratados Internacionais e legislação aplicável. Homologação de laudos ou de 

sentenças arbitrais estrangeiras. 

 

9. Teoria Geral Mercantis. Contratos de colaboração. Contrato de Penhor Mercantil 

 

10. Contrato de Seguro. Contratos Bancários. Contrato de Alienação Fiduciária. Contrato de Cartão de Crédito.  

Contrato de Arrendamento Mercantil. 

 

11. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Noções gerais: a) recuperação judicial, extrajudicial e falência; b) incidência 

do regime de Recuperação Judicial. Questões Processuais: a) natureza do processo; b) legitimidade ativa 

para o pedido de recuperação judicial; c) requisitos para o pedido de recuperação judicial; d) juízo 

universal; Processamento e procedimento da recuperação judicial: a) natureza do processo e deferimento do 

processamento; b) acordo e denegação do pedido; c) assembleia geral de credores; d) comitê de credores;  

Plano de recuperação e efeitos quanto aos direitos dos credores 

 

12. FALÊNCIAS Falência: a) evolução histórica: b) natureza jurídica; c) legislação brasileira; d) estrutura 

procedimental. Caracterização da falência: a) devedor empresário; b) insolvência; c) sentença; 

Impontualidade. Atos que denotam falência: situações específicas; Autofalência. Questões processuais: 

 

13. FASE DE INFORMAÇÃO Administrador Judicial: a) conceito e natureza jurídica; b) deveres e 

atribuições; c) nomeação e investidura.  Arrecadação e guarda de bens, livros e documentos do falido: a) 

fundamento; b) procedimento; c) peculiaridades; Arrecadação e direitos de terceiros: a) limites dos poderes 

do administrador judicial; b) pedido de restituição; c) embargos de terceiros; Verificação de créditos: a) 

declaração de crédito e sua natureza jurídica; b) procedimento; c) declaração retardatária. Classificação dos 

créditos 

 

14. FASE DE LIQUIDAÇÃO Realização do ativo: a) regras gerais; b) venda em leilão; c) venda por propostas; 

d) venda por pregão; e) interferência e disposição dos credores; Liquidação do passivo: a) pagamento aos 

credores da massa; b) pagamento dos credores da falência; c) ordem de liquidação. Encerramento do 

processo. Extinção das obrigações: a) conceituação; b) distinção do encerramento do processo; c) 

procedimento. 


