
Programa para Concurso de Professor Adjunto em Direito Civil 

1. O Direito Civil e a compreensão contemporânea da distinção entre o direito 

público e o direito privado. O Direito Civil no ordenamento jurídico. O Direito Civil 

e o Direito Constitucional. O Direito Civil e os Direitos Fundamentais. 

2. O fato jurídico, a relação jurídica e o direito subjetivo: a estruturação da parte 

geral do Direito Civil brasileiro. 

3. Pessoa Natural: personalidade, subjetividade jurídica e capacidade. Status. 

Os Direitos da personalidade. 

4. Pessoa Jurídica. Principais conformações teóricas. Substrato. Órgãos da 

pessoa jurídica. A disregard doctrine e o Direito Privado. 

5. As pessoas jurídicas na parte geral do direito civil: associações e fundações.  

6. O objeto da relação jurídica. Os limites entre o objeto e o sujeito de direito. O 

sujeito de direito e o corpo. Os animais.  

7. O objeto da relação jurídica. Classificações. O patrimônio: tradição e teorias 

contemporâneas.  

8. Fatos jurídicos. A tripartição de planos. Aquisição, perda, modificações e 

extinção de direitos. 

9. Negócios Jurídicos: principais teorias, componentes e conformação 

contemporânea da figura. O negócio jurídico e a tripartição de planos. 

10. O plano da validade. Nulidade e anulabilidade. Diferenças. Figuras 

invalidades do Código Civil. A invalidade e a eficácia. A desconstituição do ato 

inválido.  

11. A eficácia jurídica: direito, pretensão, ação e os poderes formativos. A 

ineficácia.  

12. Prescrição e decadência. O tempo e a eficácia jurídica. Elaborações 

contemporâneas. 

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

obrigações reais: configuração jurídica, distinções. A crítica da divisão entre 

direitos pessoais e direitos reais. 

14. Introdução ao direito das obrigações. A obrigação como processo. As 

cláusulas gerais e do direito das obrigações. 

15. Não cumprimento da obrigação. Mora, inadimplemento e impossibilidade da 

execução obrigacional. Impossibilidade superveniente: caso fortuito e força 

maior. Cumprimento defeituoso.  



16. Cláusula penal. Limites ao dever de indenizar obrigacional. Prescrição da 

pretensão obrigacional. 

17. Introdução ao direito dos contratos: autonomia privada, intervenção do 

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

empresa. 

18. O contrato e o negócio jurídico. O contrato e a teoria da causa.  

19. A Formação dos contratos. Negociações preliminares: principais figuras. A 

responsabilidade  civil na ruptura. 

20. O contrato e os terceiros. Os contratos coligados e as redes contratuais. 

21. O contrato preliminar: validade e eficácia. 

22. O tipo e os tipos contratuais gerais: contrato por adesão, contrato com 

pessoa a declarar, estipulação em favor de terceiros e outras figuras. 

23. A revisão dos contratos. Principais teorias. O Código Civil e o Código de 

Defesa do Consumidor. 

24. O desligamento nas relações contratuais: extinção, distrato, resolução, 

denúncia e resilição.  

25. Responsabilidade civil: responsabilidade contratual e extracontratual.  

26. Posse. Autonomia em relação à propriedade. Aquisição, efeitos e perda.  

Proteção possessória.  

27. A noção contemporânea de propriedade. Propriedade e titularidades. 

Propriedade e direito das coisas.  

28. Propriedade e titularidades. A multipropriedade imobiliária. O Trust. 

29. A função social da propriedade e da posse; Propriedade imobiliária urbana e 

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

30. Direitos reais e garantia patrimonial: alienação fiduciária, penhor e hipoteca. 

31. Introdução ao Direito de Família contemporâneo. A família matrimonializada 

e a família não constituída pelo casamento. A união estável. Relações afetivas 

simultâneas.  

32. A Família e a relação jurídica. O casamento e seus efeitos pessoais e 

patrimoniais. O pacto antenupcial. 

33. Dissolução dos vínculos conjugais: casamento e união estável.  



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

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

da filiação. 

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

jurídica no Código Civil de 2002. 

36. A herança. Natureza jurídica. A disposição de ativos na herança. A imputação 

de dívidas e obrigações. 

37. Sucessão testamentária: pressupostos políticos e filosóficos. Testamentos e 

legados no Código Civil 

 

 


