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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

Direito Civil 

Vigência da lei, aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e interpretação. 

Das Pessoas. Das Pessoas naturais: personalidade, capacidade, direitos de 

personalidade e ausência. Das pessoas jurídicas: disposições gerais; Associações e 

Fundações. Dos Bens: dos bens imóveis; dos bens móveis; dos bens fungíveis e 

consumíveis; dos bens divisíveis; dos bens singulares e coletivos; dos bens 

públicos. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico: representação, condição, do 

termo e do encargo. Dos defeitos do negócio jurídico: do erro ou ignorância, do 

dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e da fraude contra credores. Da 

invalidade do negócio jurídico: dos atos jurídicos lícitos e atos ilícitos, da 

prescrição e decadência. Das obrigações: das obrigações de dar coisa certa, das 

obrigações de dar coisa incerta, das obrigações de fazer, das obrigações de não 

fazer, das obrigações alternativas, das obrigações divisíveis e indivisíveis e das 

obrigações solidárias. Do adimplemento e extinção das obrigações. Dos contratos 

em geral. Das várias espécies de contrato: da compra e venda; da locação de coisas;  

da prestação de serviços. Da responsabilidade civil; da obrigação de indenizar; da 

indenização. 

 

Direito Processual Civil 

Da jurisdição e da ação: conceito, natureza e características; das condições da ação. 

Das partes e procuradores: da capacidade processual e postulatória; dos deveres e 

da substituição das partes e procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da 

intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e 

chamamento ao processo. Do Ministério Público. Da competência: em razão do 

valor e da matéria; competência funcional e territorial; modificações de 

competência e declaração de incompetência. Do Juiz. Dos atos processuais: da 

forma dos atos; dos prazos; da comunicação dos atos; das nulidades. Da formação, 

suspensão e extinção do processo. Do processo e do procedimento; dos 

procedimentos ordinário e sumário. Do procedimento ordinário: da petição inicial: 

requisitos, pedido e indeferimento. Da resposta do réu: contestação, exceções e 

reconvenção. Da revelia. Do julgamento conforme o estado do processo. Das 

provas: ônus da prova; depoimento pessoal; confissão; provas documental e 

testemunhal. Da audiência: da conciliação e da instrução e julgamento. Da sentença 

e da coisa julgada. Da liquidação e do cumprimento da sentença. Da ação rescisória. 

Dos recursos: das disposições gerais. Do processo de execução: da execução em 

geral; das diversas espécies de execução: execução para entrega de coisa, execução 
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das obrigações de fazer e de não fazer. Dos embargos do devedor. Da execução por 

quantia certa contra devedor solvente. Da remição. Da suspensão e extinção do 

processo de execução. Do processo cautelar; das medidas cautelares: das 

disposições gerais; dos procedimentos cautelares específicos: arresto, sequestro, 

busca e apreensão, exibição e produção antecipada de provas. Dos procedimentos 

especiais: ação de consignação em pagamento; embargos de terceiro; ação 

monitória. 

 


