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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book que foi feito com muito cuidado 
para auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a Jornada 
do Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente não pode perder 
o que estamos preparando!

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos Canais 
abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv
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TEMA 01 - FATO JURÍDICO 

1. Nulidade e Anulabilidade 

A nulidade não convalesce pelo decurso do tempo (prescrição e decadência), nem o juiz nem as partes 

podem suprir, devem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, e podem ser alegadas por qualquer interessado e 

pelo MP. 

Causam nulidade: a menoridade (menores de 16 anos), má-fé iniquidade, simulação (vício social), motivo 

determinante ilícito, objetivo ilícito, impossível ou indeterminado, ausência de forma determinada em lei ou 

seguimento de forma proibida. 

Enquanto isso, a anulabilidade convalesce pelo decurso do tempo. Pode pleitear a anulação do negócio 

jurídico, no prazo decadencial de 4 anos, contado, no caso de coação, do dia em que ela cessar, no de erro, 

dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, e no 

caso de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 

Contudo, quando lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a 

anulação, será o prazo de 2 anos, a contar da data da conclusão. 

Ademais, as anulabilidades podem ser supridas, não podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, e não 

podem ser alegadas por qualquer interessado, apenas pelas próprias partes. 

Causam anulabilidade: falta de assistência (relativamente incapazes), os maiores de 16 e menores de 18 

anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; os pródigos. Também geram anulabilidade os vícios de consentimento, quais 

sejam, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. 

Vícios de consentimento 

O erro consubstancia-se na falsa representação psicológica da realidade. Haverá erro quando: interessa à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; é 

relativo à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde 

que tenha influído nesta de modo relevante; sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for 
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o motivo único ou principal do negócio jurídico; não puder ser percebido por pessoa de diligência normal, 

em face das circunstâncias do negócio; ou for razão determinante do negócio. 

No caso de erro de cálculo, será feita mera correção do valor, não anulando o negócio. Do mesmo modo, no 

caso de erro de indicação da pessoa ou coisa, se pelo contexto eu consigo identificar o correto, não anula. 

E ainda pode-se afastar a anulação se o outro consentir em cumprir de acordo com o que se pensara. 

Já o dolo significa induzir alguém em erro.  

O dolo por terceiro anula o negócio desde que o outro negociante saiba ou devesse saber que aquilo não 

correspondia à realidade. Se o outro não sabia, não anula, e o agente responde por perdas e danos. 

O dolo incidental/acidental também não anula o negócio, apenas se indeniza o negociante prejudicado 

pelas perdas e danos. Igualmente, o dolo recíproco não causa anulação. 

Na coação, há medo de dano a si, à família, a outrem ou aos bens. Se for contra terceiro, não pertencente à 

família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decide se houve coação. 

Salienta-se que a ameaça do exercício normal de um direito e simples temor reverencial não é coação. 

A coação por terceiro anula o negócio desde que o outro negociante saiba ou devesse saber da coação. Se 

o outro não sabia, não anula, e o coator responde por perdas e danos. 

Por seu turno, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a 

pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. 

Se for realizado contra terceiro, não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, 

decide se houve estado de perigo. 

Vale destacar que é necessário que a contraparte saiba do estado de perigo, e aja dolosamente, ao 

contrário do que ocorre na lesão. Na lesão, é desnecessário que a contraparte saiba da lesão, ou seja, não 

é preciso demonstrar o dolo. 

Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação 

manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Aprecia-se a desproporção das prestações 

segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. 
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Ressalte-se que não se anula o negócio se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida 

concordar com a redução do proveito. 

Vícios sociais 

Na simulação, faz-se uma coisa, mas no fundo fez outra, acobertando o real propósito (pai doa uma casa 

para um laranja que doa para o filho desse pai, de modo que a doação não conste na partilha quando do 

falecimento, para favorecer um filho em detrimento do outro).  

Ocorre simulação quando os negócios aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas 

daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem (compra e venda de imóvel por “laranja”), 

contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (confesso dívida que não existe para 

não pagar o credor), ou os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (faço um recibo 

pós-datado, para usar como prova, ou pagar menos tributos). 

Repisa-se que é nulo o negócio jurídico simulado, mas mantém o que se dissimulou, se válido for na 

substância e na forma. 

Haverá fraude contra credores em todo o ato de disposição e oneração de bens, créditos e direitos, a título 

gratuito ou oneroso, praticado por devedor insolvente, ou por ele tornado insolvente, que acarrete redução 

de seu patrimônio, em prejuízo de credor preexistente. 

A fraude é presumida nos atos gratuitos (doação, remissão de dívida), na garantia de dívida dada durante a 

insolvência, nos atos onerosos em situação de insolvência notória. 

Pela Ação Pauliana dá-se a prova da fraude na própria ação anulatória, trazendo o bem/valor de volta ao 

patrimônio do devedor, para pagamento do credor quirografário. 

De qualquer modo, protegem-se os terceiros adquirentes de boa-fé. 

Elementos acidentais 

São elementos acidentais dos negócios jurídicos a condição, o termo e o encargo.  
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A condição (SE) é cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e incerto.  

São condições proibidas (cláusula inválida) as que privam de todo efeito o negócio jurídico e as que sujeitam 

ao puro arbítrio de uma das partes. Por outro lado, invalidam o negócio (negócio inválido) as condições 

física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita, e as 

condições incompreensíveis ou contraditórias. 

A condição resolutiva põe fim ao negócio; a parte adquire o direito desde já e permite-se que o titular do 

direito ainda eventual pratique os atos destinados a conservar tal direito. Já a condição suspensiva dá início 

ao negócio; a parte não adquire o direito e permite-se que o titular do direito ainda eventual pratique os 

atos destinados a conservar tal direito. 

O termo (QUANDO) é chamado correntemente de “prazo”.  

O termo inicial dá início ao evento, suspende o exercício, mas não a aquisição do direito e é semelhante à 

condição suspensiva (diferença: é certo), ao passo que o termo final põe fim ao evento e é semelhante à 

condição resolutiva (diferença: é certo). 

Por fim, o encargo (COMO/DESDE QUE) impõe ao beneficiário de uma liberalidade uma dada obrigação, não 

suspende a aquisição nem o exercício do direito. Caso se estabeleça encargo ilícito ou impossível, ele será 

simplesmente considerado não escrito, salvo se for o motivo determinante da liberalidade, caso em que 

invalida o negócio jurídico. 

Prescrição e decadência 

A prescrição extingue, encobre a pretensão. A prescrição poder ser interrompida, quando para e recomeça 

desde o início, suspensa, quando para e recomeça de onde parou, e ainda renunciada expressa ou 

tacitamente, depois de consumado o prazo. Contudo, é vedada a alteração do prazo prescricional. 

A prescrição pode ser alegada somente pela parte, em qualquer grau de jurisdição, e ser conhecida de ofício 

pelo juiz. 

Se suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for 

indivisível.  
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Suspende-se a prescrição: entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; entre ascendentes e 

descendentes, durante o poder familiar; entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante 

a tutela ou curatela; contra os absolutamente incapazes (art. 3º); contra os ausentes do País em serviço 

público da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Territórios; contra os que se 

acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra; pendendo condição suspensiva; não estando 

vencido o prazo; pendendo ação de evicção; ou quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no 

juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 

Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes 

legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente. 

A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 

Lado outro, a interrupção da prescrição, que só pode ocorrer uma única vez, é causada: por despacho do 

juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual; por protesto, nas condições do inciso antecedente; por protesto cambial; pela apresentação do 

título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do 

direito pelo devedor. 

Prescrevem em 1 ano: a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no 

próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos; a pretensão do segurado 

contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo; para o segurado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro 

prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; quanto aos demais seguros, da 

ciência do fato gerador da pretensão; a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, 

árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários; a pretensão contra os peritos, pela 

avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação 

da ata da assembleia que aprovar o laudo; a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas 

e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. 

Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
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Adiante, prescreve em 3 anos: a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; a pretensão 

para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; a pretensão para haver juros, 

dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com 

capitalização ou sem ela; a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; a pretensão de 

reparação civil; a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da 

data em que foi deliberada a distribuição; a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação 

da lei ou do estatuto, contado o prazo, para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade 

anônima, para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício 

em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar 

conhecimento, para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação; a pretensão para 

haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; 

e a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatório. 

Em 4 anos prescreve a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. 

Já em 5 anos prescreve a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular, a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores 

pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou 

mandato e a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. 

Por fim, se não houver a lei fixado prazo menor (REGRA GERAL!), a prescrição se dará em 10 anos. 

A decadência, por sua vez, extingue o direito e não pode ser interrompida, suspensa, salvo em favor dos 

absolutamente incapazes, ou renunciada, ressalvada a decadência convencionada entre as partes. 

Contudo, as partes podem alterar o prazo decadencial. 

A decadência pode ser alegada por qualquer um, incluindo o MP, e deve ser conhecida de ofício pelo juiz, 

com exceção da decadência convencionada entre as partes em ambos os casos. 
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TEMA 02 - TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

Princípios 

O princípio da autonomia privada e liberdade de contratar tem como consequência que, em geral, a lei tem 

caráter supletivo nos contratos, mas pode-se pactuar fora dos esquemas pré-determinados pela lei. São os 

contratos atípicos. 

Segundo o princípio da força obrigatória dos contratos (pata sunt servanda), há irretratabilidade, ou seja, 

o contrato não pode ser alterado unilateralmente, e intangibilidade, isto é, impossibilidade de revisão 

judicial, exceto para resolver o contrato ou declarar nulidade. 

Pelo princípio do consensualismo, há liberdade de formas. 

O princípio da relatividade dos efeitos pode ser visto sob dois aspectos. Quanto aos sujeitos, há 

impossibilidade de eficácia para quem não contratou, quanto ao objeto, há impossibilidade de eficácia para 

o que não se contratou. Uma outra consequência é a proibição de contrato que tenha por objeto a herança 

de pessoa viva. 

De acordo com o princípio da relatividade contratual, deve haver proporcionalidade entre a prestação e a 

contraprestação. 

O princípio da boa-fé objetiva é o standard de conduta, dita o modelo de conduta aos contratantes. Ele 

possui uma função hermenêutica de probidade, lealdade, honestidade, e cria deveres laterais de conduta.  

Além disso, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar 

a interpretação mais favorável ao aderente. 

Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito 

resultante da natureza do negócio. 

Por fim, o princípio da função social dos contratos representa a eficácia coletiva dos contratos, possuindo 

um viés axiológico. 
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Classificação 

Os contratos podem ser unilaterais ou bilaterais. Ressalte-se que essa classificação não é relativa ao número 

de contratantes (negócio jurídico).  

Nos unilaterais há obrigações somente para um dos contratantes (doação pura, mútuo, comodato), 

enquanto que nos bilaterais, cada contratante é credor e devedor ao mesmo tempo em vetores contrários 

(compra e venda, locação, seguro). 

Como consequência temos que a exceção de contrato não-cumprido não se aplica aos contratos unilaterais 

(salvo os unilaterais que têm parecem bilaterais, como o mútuo). 

Os contratos podem ser gratuitos (benéficos) ou onerosos. Nesses, à vantagem equivale um sacrifício, seja 

para a parte seja para um terceiro (permuta, compra e venda, locação), naqueles, só uma parte tem proveito 

(comodato, doação, mesmo que remuneratória ou com encargo). 

Podem ser também comutativos ou aleatórios. Contudo, essa classificação que só vale para os contratos 

onerosos. 

Nos contratos comutativos, a vantagem e o sacrifício são equivalentes (locação, comodato, compra e venda). 

Nos contratos aleatórios, há alternativa de ganho ou perda, havendo incerteza na contraprestação ou em 

sua duração (loteria, previdência privada com renda vitalícia, compra e venda de safra, mercado de ações). 

Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um 

dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que 

de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir. 

Podem ser principais ou acessórios. Os contratos acessórios não têm existência autônoma, própria, 

independente, mas têm por função garantir o cumprimento das obrigações contraídas no contrato principal 

(penhor, anticrese, hipoteca, fiança, caução, todos os contratos de garantia; outros contratos também 

podem ser acessórios, como o seguro, quando ligado a um financiamento imobiliário). O contrato acessório 

segue a sorte do principal. 
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Ha contratos instantâneos ou de duração. Nos instantâneos, as prestações podem ser realizadas em um 

único instante, nos de duração (contrato de trato sucessivo, de execução continuada, de débito permanente, 

de duração), as prestações não podem ser realizadas em um único instante. 

Os contratos instantâneos subdividem-se em instantâneos de execução imediata ou de execução diferida. 

Contratos instantâneos de execução imediata são os que a execução é feita imediatamente após a formação 

(compra e venda com pagamento imediato) e contratos de duração de execução diferida são os que a 

execução se alarga no tempo, por conveniência das partes, em virtude de existência de termo (compra e 

venda com parcelamento). 

Quanto ao tempo, os contratos são por tempo indeterminado, puros, não se subordinando a cláusula 

especial alguma ou por tempo determinado, impuros, se submetendo à condição ou ao termo. O contrato 

por tempo indeterminado pode ser extinto a qualquer tempo, por iniciativa de uma ou de ambas as partes 

ou por força maior. 

Há ainda os contratos consensuais ou formais (solenes), pelo que nos contratos formais/solenes há 

prescrição legal exigindo formalidade específica, ou seja, exige-se que o consentimento seja expresso de 

determinada forma. 

E, por fim, tem-se os contratos nominados e inominados ou típicos ou atípicos. Típicos ou nominados 

referem-se a contratos esquematizados em lei, com previsão legal mínima, ao passo que os Atípicos ou 

inominados não têm previsão legal. 

Formação dos contratos 

As tratativas preliminares não têm força vinculante. Poderá haver responsabilidade extracontratual quando 

uma parte cria expectativa (derivada da quebra da boa-fé objetiva). 

Por sua vez, a proposta é obrigatória, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, 

ou das circunstâncias do caso. 

Contudo, a proposta a ausente não é obrigatória em três situações, quais sejam: sem prazo, se houve tempo 

suficiente para a resposta retornar; com prazo, quando a aceitação foi expedida depois de o prazo expirar; 

ou segue retratação, ou seja, se a retratação chega antes do recebimento da proposta. 
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Já a proposta a presente não é obrigatória em duas situações: com prazo, se a aceitação nele não foi feita; 

sem prazo, em que não foi imediatamente aceita. 

A oferta ao público vincula o proponente do mesmo jeito que a oferta, desde que traga em si os elementos 

necessários. 

Em geral, quando a aceitação não é costumeira ou o proponente a dispensa, o contrato se conclui mesmo 

em não havendo aceitação expressa. Porém, essa regra não vale para o CDC. 

A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta. 

A aceitação deixa de ser obrigatória em duas situações: chega tarde ao conhecimento do proponente, caso 

em que o proponente deve comunicar imediatamente o aceitante que sua aceitação foi tardia; ou se segue 

retratação. 

O contrato se aperfeiçoa entre presentes com a aceitação e, entre ausentes, por aplicação da Teoria da 

Expedição, desde quando se envia a aceitação. 

O lugar da celebração do contrato é o local onde foi feita a proposta. Contudo, para o CDC é irrelevante, já 

que vale o domicílio do consumidor. 

Com relação ao contrato preliminar, ele deve conter todos os requisitos essenciais do contrato definitivo, 

exceto a forma. 

No caso de inadimplemento, o lesado pode requerer o cumprimento forçado, caso em que há até mesmo 

o suprimento da vontade pela decisão judicia, se a natureza do contrato não a opuser, ou pleitear pelas 

perdas e danos, se a obrigação é personalíssima ou se não mais interessar à parte. 

Transmissão 

É possível que seja cedida a posição contratual. Para que a cessão se constitua, devem cedente, cedido e 

cessionário acordarem com a cessão para a formação do contrato.  
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O assentimento do cedido não necessariamente deve ser simultâneo ao dos demais, mas pode ser prévio ou 

posterior. A vontade do cedido, portanto, é imprescindível à formação do contrato e, em regra, é ela quem 

determina o momento de sua formação. 

Pode haver estipulação em favor de terceiro, isto é, o contrato por via do qual uma das partes se obriga a 

atribuir vantagem patrimonial gratuita a pessoa estranha à formação do vínculo contratual. 

O beneficiário pode exigir o cumprimento da obrigação do promitente, tanto quanto o pode o estipulante e 

o estipulante pode, por ato entre vivos ou por disposição de última vontade, substituir o beneficiário. 

Pode ser realizado também contrato com pessoa a declarar, caso em que, no momento da conclusão do 

contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e 

assumir as obrigações dele decorrente. O prazo é convencional, mas, no silêncio das partes, será de 5 dias. 

O contrato será eficaz em relação aos contratantes originários Se não houver indicação de pessoa, ou se o 

nomeado se recusar a aceitar ou se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no 

momento da indicação. 

Por fim, é possível a promessa de fato de terceiro, em que a obrigação é assumida por uma parte no 

contrato, de obter a prestação de terceiro, no interesse da outra e da consecução do fim contratual. Se o 

terceiro já se comprometeu a executar, a responsabilidade passa a ser dele. 

Garantias 

Com relação aos vícios redibitórios, eles valem para todos os contratos comutativos e onerosos, ressalvada 

a doação onerosa ou doação em transação. 

Eles representam defeitos ocultos que desvalorizam a coisa ou tornam-na imprestável para o uso proposto, 

e que temam se originado antes da tradição.  

Não importa se o alienante sabia ou não do vício, sua responsabilidade subsiste, mas, se sabia, responderá 

também por perdas e danos. 

Recebida a coisa com vícios, pode-se optar por uma das ações, inacumuláveis e irrevogáveis, quais sejam, 

ação redibitória ou ação estimatória. A redibitória é um meio para enjeitar a coisa pelos vícios, que tem 
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como efeito a resolução do contrato, gerando direito à restituição do preço pago e ao reembolso das 

despesas pelo contrato. Por outro lado, a estimatória (quanti minoris) é meio para obter abatimento do 

preço, que tem como efeito, então, a redução do preço (não tem por efeito a resolução). 

O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a 

coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Todavia, se o sujeito já estava na 

posse do bem o prazo cai pela metade, contado da conclusão do negócio e, quando o vício se conhece 

posteriormente, começa a contar o prazo de seu conhecimento, limitando-se o prazo total a 180 dias (bens 

móveis) ou 1 ano (bens imóveis).  

Além disso, os semoventes têm regulamentação própria, e não corre o prazo na constância de cláusula de 

garantia, caso em que o adquirente deve denunciar o defeito em 30 dias, tomando conhecimento, sob pena 

de decadência 

Ademais, não há proteção ao adquirente em relação aos vícios redibitórios caso o bem seja adquirido em 

hasta pública. 

Por sua vez, a evicção é a perda judicial da coisa, em virtude de sentença judicial, por quem a possuía como 

sua, em favor de terceiro, detentor de direito anterior sobre ela. A indenização deve considerar a restituição 

integral do preço, os frutos, as despesas e prejuízos e as custas e honorários. 

Pode ser estabelecida cláusula de evicção em contrário. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra 

a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do 

risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 

Há proteção ao adquirente em relação à evicção caso o bem seja adquirido em hasta pública. 

Extinção dos contratos 

A resolução é cabível no caso de inadimplemento. O lesado pode exigir perdas e danos, ou pode exigir a 

execução coativa do contrato, também cabendo, neste caso, indenização.  

Haverá aplicação da cláusula penal. 

Ela extingue o contrato com eficácia ex tunc (retroativamente). 
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Pode haver a cláusula resolutiva tácita, a qual autoriza a parte a requerer a resolução contrato, mas apenas 

judicialmente, ou a cláusula resolutiva expressa, que independe de interpelação judicial. 

Lado outro, a resilição é cabível no caso de direito de arrependimento. Há dissolução do contrato por simples 

declaração de vontade de uma ou das duas partes contratantes. 

Na resilição bilateral (distrato), o conteúdo do distrato é livre, mas sua forma deve ser igual à do contrato, 

se a lei exige forma específica para ele.  

Por sua vez, na resilição unilateral (denúncia) motivada, precisa declinar seus motivos, as razões (na locação, 

se chama denúncia cheia; no contrato de trabalho, demissão com justa causa), enquanto que, na 

desmotivada, não há necessidade de apresentar razões, basta apresentar a denúncia (na locação, chamada 

de denúncia vazia; no contrato de trabalho, demissão sem justa causa). 

O prazo da denúncia é geralmente estipulado em lei, ressalvados determinados negócios, em que o lapso 

temporal deve ser compatível com a natureza do negócio e o montante de investimentos que a outra parte 

realizou para que o contrato pudesse ser executado. 

Encerrando, a rescisão é usada como gênero, englobando a resilição e a rescisão. 

Teoria da imprevisão 

São requisitos de aplicação da Teoria da imprevisão: o evento imprevisível, as circunstâncias externas e 

radicais, o enriquecimento inesperado e injusto ao credor, a excessiva onerosidade ao devedor (cunho 

objetivo: tem de ser muito oneroso para todo contratante em semelhante situação) e o contrato de duração 

(exceção para os contratos instantâneos de execução diferida). 

Com relação aos efeitos da aplicação da teoria, temos a revisão, para que o contrato seja reequilibrado, e a 

resolução, ou seja, a extinção do contrato, para evitar mais efeitos danosos. 
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TEMA 03 - DIREITO DE FAMÍLIA 

União estável 

São requisitos para configuração da união estável: estabilidade; publicidade; continuidade; duração; e 

constituição de família; além de lealdade; respeito; assistência; guarda, sustento e educação dos filhos; 

fidelidade; coabitação (analisados no caso concreto). 

Casamento 

Na fase de habilitação para o casamento, verifica-se a idade núbil mínima de 16 anos. Os relativamente 

incapazes (entre 16 e 18 anos), podem casar, desde que autorizados pelos pais ou responsáveis legais. 

Se houver divergência entre os pais, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do 

desacordo. De qualquer forma, suprido o consentimento, o casamento será realizado sob o regime de 

separação de bens, obrigatoriamente. 

Nessa fase são apresentadas certidões, testemunhas e deve ser dada publicidade. Em casos urgentes, a 

autoridade competente poderá dispensar a publicação. Para a dispensa de proclamas, os nubentes, em 

petição dirigida ao Juiz, deduzirão os motivos de urgência do casamento. 

Já quanto à celebração, tem-se que o casamento é civil e gratuita a sua celebração. 

O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a 

este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. 

O casamento se perfectibiliza quando os nubentes manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 

vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.  

Excepcionalmente, a lei admite dois casos de casamento sem que as formalidades sejam todas cumpridas: 

são os casos de casamento sob moléstia grave e casamento nuncupativo (iminente risco de vida). 

A lei prevê alguns impedimentos ao casamento, de modo que não podem casar: os ascendentes com os 

descendentes, seja o parentesco natural ou civil; os afins em linha reta; o adotante com quem foi cônjuge 

do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, 
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até o terceiro grau inclusive; o adotado com o filho do adotante; as pessoas casadas; e o cônjuge 

sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. 

Todos os impedimentos se aplicam também à união estável, salvo quanto às pessoas casadas, desde que 

separadas de fato. 

Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa 

capaz. Sem oposição do impedimento, e realizado o casamento, será ele considerado NULO! 

Por sua vez, são causas suspensivas do casamento, isto é, não devem casar: o viúvo ou a viúva que tiver filho 

do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; a viúva, ou 

a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da 

viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal, exceto neste caso, é permitido aos nubentes solicitar ao juiz 

que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas, provando-se a inexistência de prejuízo às pessoas 

indicadas, bem como provando-se o nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo; 

o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; o tutor ou o 

curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou 

curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. 

Nas situações acima, o casamento deve ser realizado obrigatoriamente sob o regime da separação 

legal/obrigatória de bens. 

Com relação às nulidades e anulabilidades, vale ressaltar que, mesmo que seja anulável ou nulo o 

casamento, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, em relação a estes como aos filhos, produz todos 

os efeitos até o dia da sentença anulatória (casamento putativo). 

Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos 

aproveitarão (casamento putativo), mas se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, 

os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão (não é casamento putativo). 

Serão nulos os casamentos celebrados em violação aos impedimentos matrimoniais vistos anteriormente, 

ao passo que serão anuláveis os casamentos de quem não completou a idade mínima para casar, do menor 

em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, ou que contiver vício da vontade. 
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A coação representa vício de vontade em que somente o cônjuge que sofreu a coação, pode demandar a 

anulação do casamento. A coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato. 

Outro vício é o erro essencial quanto à pessoa, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, 

sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge 

enganado, bem como a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne 

insuportável a vida conjugal, e a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não 

caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em 

risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. 

Também será anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o 

consentimento, realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do 

mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges ou por incompetência da autoridade celebrante. 

Dissolve-se o casamento pela morte e separação. Esta, na prática não é mais utilizada, mas ainda válida. 

Podem as separações judiciais anteriores à EC 66/2010 ser convertidas em divórcio por meio de escritura 

pública de divórcio extrajudicial. Não podem os procedimentos judiciais se divórcio serem transformados em 

procedimentos administrativos. 

Dissolve-se ainda o casamento pelo divórcio, o qual segue as regras processuais. A partilha dos bens pode 

ser feita posteriormente, por procedimento próprio. 

O divórcio não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, de modo que o novo casamento 

de qualquer dos pais, ou de ambos, não importa em restrições aos direitos e deveres previstos. 

Dissolvido o casamento, o cônjuge poderá manter o nome de casado, mas o cônjuge declarado culpado na 

ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente 

requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar evidente prejuízo para a sua identificação, 

manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida ou dano grave 

reconhecido na decisão judicial. 

Regimes de bens 

O regime de bens representa a regulação contratual acerca do funcionamento patrimonial das pessoas que 

se unem por casamento ou união estável, valendo desde a data do casamento ou união. 
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O pacto antenupcial é obrigatório sempre que o regime de bens escolhido pelos nubentes seja qualquer um, 

exceto quando se escolhe o regime de comunhão parcial de bens. Ele será nulo se não feito por escritura 

pública ou contiver convenções que contravenham disposição absoluta de lei, e será ineficaz se não lhe 

seguir o casamento. 

Podem os casados trocar o regime de bens, a todo tempo, mediante autorização judicial. 

Se as partes nada convencionarem, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime supletivo 

e geral. 

Seja qual for o regime de bens, os cônjuges podem livremente: praticar todos os atos de disposição e de 

administração necessários ao desempenho de sua profissão; administrar os bens próprios; desobrigar ou 

reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento 

judicial; demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo 

outro cônjuge sem consentimento; reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos 

pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum 

destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco anos; praticar todos os atos que não lhes forem 

vedados expressamente; comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, que, como 

são em prol da unidade familiar, obrigam elas solidariamente ambos os cônjuges; obter, por empréstimo, as 

quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir, que, como são em prol da unidade familiar, obrigam elas 

solidariamente ambos os cônjuges. 

A comunhão parcial de bens é o regime em que os bens adquiridos antes da união formam o patrimônio 

individual de cada cônjuge, ao passo que o patrimônio adquirido depois da constância da união forma o 

patrimônio comum, em comunhão. 

Entram na comunhão: os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em 

nome de um dos cônjuges; os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou 

despesa anterior; os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; as 

benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada 

cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Lado outro, não entram na comunhão: os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, 

na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; os bens adquiridos 
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com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; as 

obrigações anteriores ao casamento; as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito 

do casal; os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; os proventos do trabalho pessoal de 

cada cônjuge; as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 

Presumem-se adquiridos os bens móveis na constância do casamento, quando não se provar que o foram 

em data anterior.  

Nesse regime, exige-se a anuência de ambos os cônjuges para os atos, a título gratuito, que impliquem cessão 

do uso ou gozo dos bens comuns. 

A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge 

proprietário, salvo convenção diversa em pacto antenupcial. 

Ressalte-se ainda que é o regime aplicável às uniões estáveis, salvo prévio pacto escrito. 

No regime da comunhão universal de bens, existe apenas o patrimônio comum do casal; exclui-se todo o 

patrimônio individual, mesmo que dos bens anteriores à união, bens passados, presentes e futuros e suas 

dívidas. 

Todavia, não entram na comunhão: os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os 

sub-rogados em seu lugar; os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes 

de realizada a condição suspensiva; as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com 

seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao 

outro com a cláusula de incomunicabilidade; os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, 

os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 

semelhantes. 

Quanto à administração dos bens, aplicam-se as regras da comunhão parcial de bens. 

No tocante à separação legal ou obrigatória de bens, tem-se que esse regime será exigido: das pessoas que 

o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, quais sejam, o viúvo 

ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha 

aos herdeiros, a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses 

depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal, o divorciado, enquanto não houver 
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sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, e o tutor ou o curador e os seus descendentes, 

ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a 

tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas; bem como da pessoa maior de 70 anos; 

e de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 

Os bens do casal são todos individuais. Cada cônjuge tem patrimônio autônomo, que não se comunica com 

o patrimônio do outro. No entanto, a S. 377/STF estabelece que no regime da separação legal de bens 

comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde originados de esforço comum. 

Esse regime veda a mudança de regimes de bens. 

Já o regime da separação convencional de bens funciona do mesmo modo que a separação obrigatória, à 

exceção de pode haver mudança posterior de regime. 

Por fim, o regime da comunhão final nos aquestos é um regime híbrido, ele funciona como o regime da 

separação de bens enquanto durar a convivência e funciona como o regime da comunhão parcial, quando 

da dissolução da convivência. 

Cada cônjuge possui patrimônio próprio e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à 

metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. 

No pacto antenupcial podem os nubentes convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que 

particulares. 

Por esse regime, se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do 

pagamento deve ser atualizado e imputado, na data da dissolução, à meação do outro cônjuge. 

Se computam o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro, ao 

longo da união. 

Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos 

aquestos à data em que cessou a convivência. Não se considera a data da separação ou do divórcio, mas a 

data em que cessou a convivência. 
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Parentesco 

O parentesco se analisa por graus, na linha reta e na linha colateral, ou, numa perspectiva mais visual, na 

vertical, para cima e para baixo, e na horizontal, para os lados. A contagem de graus, se dá, na linha reta, os 

graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um 

dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. 

No caso do parentesco por afinidade, a contagem limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos 

do cônjuge ou companheiro. A dissolução do casamento ou da união estável extingue o parentesco por 

afinidade colateral, mas mantém o parentesco na linha reta. 

Filiação 

Inicialmente, independe a origem do filho, pois todos são considerados iguais, sendo discriminatória 

qualquer qualificação, 

A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento, de modo que ninguém pode vindicar estado 

contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. As 

presunções de paternidade aplicam-se apenas ao casamento. 

Em qualquer caso, cabe ao homem ou à mulher, exclusivamente, o direito de contestar a 

paternidade/maternidade dos filhos, sendo tal ação imprescritível. Contestada a filiação, os herdeiros do 

impugnante têm direito de prosseguir na ação. 

Acerca das ações, primeiramente vale dizer que o Reconhecimento voluntário de paternidade é regulado 

pela Lei 8.560/1992, e é irrevogável (perfilhação). 

O reconhecimento pode ser feito: no registro de nascimento, caso em que se exige a presença do pai para 

o registro, não podendo a mãe o fazer, por si, e se a mãe mencionar o nome do pai, haverá a investigação 

oficiosa, como veremos; por escritura pública ou escrito particular, arquivado em cartório; por testamento, 

ainda que incidentalmente manifestado; ou por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o 

reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. 

O reconhecimento pode até mesmo preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se 

ele deixar descendentes, mas é vedado legitimar e reconhecer filho na ata do casamento. 
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São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. 

O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. 

A Averiguação oficiosa de paternidade é regulada pela Lei 8.560/1992. Em registro de nascimento de menor 

apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e 

prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a 

procedência da alegação. 

Se o suposto pai, em 30 dias, não atender a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, o juiz 

remeterá os autos ao representante do MP para que intente a ação de investigação de paternidade. Se 

negada a paternidade ou omisso o suposto pai em responder, é dispensável o ajuizamento de ação de 

investigação de paternidade pelo MP se a criança for encaminhada para adoção. 

A Oposição ao reconhecimento de paternidade é disciplinada na Lei 8.560/1992. O menor pode impugnar 

o reconhecimento, nos quatro anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. 

A Anulação de reconhecimento é proposta apenas e tão somente se o registro contiver erro ou falsidade, 

pode haver a ação de anulação de reconhecimento. São as possiblidades: Ação negatória de paternidade, 

que o pai a move em face do filho, e a Ação negatória de maternidade, que a mãe a move em face do filho. 

Há ainda a Ação negatória de filiação, que o filho a move em face da mãe, do pai ou de ambos. 

A Investigação de paternidade é regida pela Lei 8.560/1992. A sentença que julgar procedente a ação de 

investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento. 

Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar a ação de investigação de paternidade, ou 

maternidade, e não apenas o suposto pai ou suposta mãe. 

A recusa do réu em se submeter ao exame de DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em 

conjunto com o contexto probatório. 

O juiz, sempre que na sentença se reconhecer a paternidade, fixe os alimentos provisionais ou definitivos do 

reconhecido que deles necessite. 
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A Investigação de maternidade, com as possibilidades trazidas pela maternidade por substituição, tem sido 

mais frequentes. O ECA afirma que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 

restrição. 

Poder familiar 

O poder familiar é exercido pelos pais, enquanto durar a menoridade. 

Os pais têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, sendo usufrutuários desses 

bens, de modo que não podem os pais alienar ou gravar os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, 

obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse 

da prole, mediante prévia autorização do juiz. 

Extingue-se o poder familiar por: morte dos pais ou do filho; emancipação; maioridade; adoção; decisão 

judicial, quando o genitor castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos 

contrários à moral e aos bons costumes, ou reiteradamente abusar de sua autoridade, faltando aos deveres 

a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. 

Acerca da guarda, destaca-se que o genitor que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os 

filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados 

convenientemente. 

A guarda compartilhada gera responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe 

que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. O juiz deve estabelecer 

a guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre os pais, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor. 

O tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre os pais, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Caso os pais habitem em cidades diferentes, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses desses. 

Já a guarda unilateral é atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. Ela será aplicada, 

excepcionalmente, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe. 
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Obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal 

supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de 

contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física 

e psicológica e a educação de seus filhos. 

Deve-se estabelecer o regime de visitação ao genitor que não detenha a guarda, segundo o que acordar 

com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, mantendo o poder de fiscalizar a manutenção e a educação dos 

filhos. O direito de visita se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da 

criança ou do adolescente. 

A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou 

compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. 

As disposições relativas à guarda aos filhos menores estendem-se também aos filhos maiores incapazes. 

A tutela ocorrerá com o falecimento ou ausência dos pais ou quando os pais perderem o poder familiar, seja 

temporariamente (suspensão), seja definitivamente (perda). 

Se os pais não tiverem escolhido o tutor, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, primeiro 

aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. Na ausência destes, aos colaterais até 

o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais 

novos. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do 

menor. 

O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor: na falta de tutor testamentário ou legítimo; 

quando estes forem excluídos ou escusados da tutela; quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e 

o testamentário. 

Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar parente 

idôneo em condições de exercê-la. 

Por sua vez, não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam: aqueles que não tiverem 

a livre administração de seus bens; aqueles que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem 

constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos 

pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor, caso em que, antes de assumir a tutela, o tutor 
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declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo 

provando que não conhecia o débito quando a assumiu; os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que 

tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela; os condenados por crime de furto, roubo, 

estelionato, falsidade, contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena; as pessoas de mau 

procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores; aqueles que 

exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. 

Todavia, podem escusar-se da tutela: mulheres casadas ou em união estável; maiores de 60 anos; aqueles 

que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos; os impossibilitados por enfermidade; aqueles que 

habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela; aqueles que já exercerem tutela ou curatela; e os 

militares em serviço. 

Salienta-se que pode o juiz nomear um protutor, para a fiscalização dos atos do tutor. 

Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à 

prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. 

São atos que dependem de autorização judicial: pagar as dívidas do menor; aceitar por ele heranças, legados 

ou doações, ainda que com encargos; transigir; vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e 

os imóveis nos casos em que for permitido, sendo que os imóveis pertencentes aos tutelados somente 

podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação a aprovação judicial; 

propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências, assim como defendê-lo 

nos pleitos contra ele movidos. 

Por seu turno, são atos que independem de autorização judicial: representar o menor, até os 16 anos, nos 

atos da vida civil, e assisti-lo, após essa idade, nos atos em que for parte; receber as rendas e pensões do 

menor, e as quantias a ele devidas; fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de 

administração, conservação e melhoramentos de seus bens; alienar os bens do menor destinados a venda; 

e promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens imóveis. 

Há ainda alguns atos que não podem ser praticados nem mesmo com autorização judicial e, se praticados, 

são nulos, quais sejam: adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis 

ou imóveis pertencentes ao menor; dispor dos bens do menor a título gratuito; e constituir-se cessionário 

de crédito ou de direito, contra o menor. 
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São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor, 

e as que concorreram para o dano. 

Finda a tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor não produzirá efeito antes de 

aprovadas as contas pelo juiz. 

Finalmente, o tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos, podendo requer, depois desse prazo, a 

exoneração do encargo. Se continuar após o prazo, é automaticamente reconduzido ao cargo. 

Por sua vez, a curatela destina-se às limitações da vontade, daí ser, em geral, deferida a maiores, para: 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os ébrios habituais e 

os viciados em tóxico; os pródigos; os ausentes; os nascituros, no caso de ser falecido/desconhecido o pai e 

a mãe esteja em regime curatelar; e as pessoas com deficiência, excepcionalmente, por tempo limitado e 

apenas em relação aos atos patrimoniais, na forma do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

A curatela somente se defere judicialmente e pode abranger apenas o patrimônio do curatelado. 

O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando 

interdito. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe, na falta destes, o 

descendente que se demonstrar mais apto. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais 

remotos. E, ainda, na falta dessas pessoas, compete ao juiz a escolha do curador. 

Já a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas 

idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada 

de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa 

exercer sua capacidade. 

A pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a 

ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à 

vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. 

A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros desde que esteja inserida nos 

limites do apoio acordado. 
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Ressalte-se, por fim, que a adoção de maiores é excepcional, regulada pelo CC/2002 e subsidiariamente pelo 

ECA, ressalvado o caso de à data do pedido, o adotado contar com 18 anos, já estando sob a guarda ou tutela 

dos adotantes, hipótese em que aplica-se o regramento comum do CC/2002. 

De qualquer modo, a adoção de maiores depende de sentença constitutiva. 

Alimentos 

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu 

trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento. 

Os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver 

de modo compatível com a sua condição social.  

É recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos 

em grau, uns em falta de outros. Há subsidiariedade dos mais distantes, e sendo várias as pessoas obrigadas 

a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. 

Na linha reta a obrigação alimentar vai ao infinito; se chamados os em linha reta e estes não conseguem 

prover os alimentos necessários, vai-se à linha colateral. Na linha colateral, alcança-se até os irmãos do 

alimentante, excluindo-se os demais. 

Mesmo que o alimentante constitua nova família, os alimentos devidos ao ex-cônjuge e/ou aos filhos não se 

alteram, mas se o ex-cônjuge que recebe alimentos contrair nova relação, cessam os alimentos devidos pelo 

outro. 

A sentença de alimentos não faz coisa julgada material e os alimentos não se fixam em data anterior à 

citação. 

A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do alimentante, mas o direito não se transmite 

aos herdeiros do alimentado.  

O direito aos alimentos é irrenunciável, imprescritível, incompensável, impenhorável e insuscetível de 

cessão, mas prescrevem as prestações alimentares em 2 anos. Em se tratando de menor, fica suspensa a 

prescrição. 
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As ações de alimentos seguem o rito especial da Lei 5.478/1968. 

Na fixação de alimentos, o alimentando exporá suas necessidades, provando, apenas, o parentesco ou a 

obrigação de alimentar do devedor, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. Ao 

receber a inicial, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo alimentante. Da sentença 

caberá apelação no efeito devolutivo, apenas. 

Os alimentos gravídicos voltam-se para a mulher, não para o nascituro, e compreendem os valores 

suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da 

concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas 

indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. 

Na execução alimentos, tem-se o único caso de prisão civil no Brasil quando as três últimas parcelas 

estiverem vencidas. O cumprimento integral da pena de prisão não exime o devedor do pagamento das 

prestações alimentícias, vincendas ou vencidas e não pagas.  

Se o réu paga a prestação alimentícia, o juiz suspende o cumprimento da ordem de prisão. Para as dívidas 

anteriores às três últimas, cabe o rito executório comum. 

Encerrando, na exoneração de alimentos, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira 

de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, exoneração, redução ou 

majoração do encargo. 

A exoneração dos alimentos não é automática, com o fim da necessidade do alimentando, mas demanda 

intervenção judicial. 

TEMA 04- TEORIA GERAL - PESSOAS  

Pessoa natural 

A personalidade representa a possibilidade de alguém participar de relações jurídicas decorrente de uma 

qualidade inerente ao ser humano, que o torna titular de direitos e deveres. 

É inata ao ser humano e não admite graduação, ou seja, tem personalidade e ponto. 
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Já a capacidade é a medida da personalidade. Por isso, admite graduação, de modo que é possível ter mais 

ou menos capacidade. 

A doutrina a classifica em capacidade de direito, a qual representa a aptidão genérica, que todos possuem, 

e em capacidade de fato, aptidão de exercício, que depende da pessoa. 

De acordo com o art. 3º do Código Civil de 2002, são absolutamente incapazes somente os menos de 16 

anos, sem exceção! Eles estão sujeitos à representação. 

Por outro lado, são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais, 

viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, 

e os pródigos. E eles estão sujeitos a assistência. 

Vale ressaltar que as pessoas com deficiência são plenamente capazes; não são nem absolutamente nem 

relativamente capazes. Apenas de modo excepcional se sujeitam à curatela. 

Assim, a deficiência ou a curatela não afetam a capacidade para: casar-se e constituir união estável; exercer 

direitos sexuais e reprodutivos; exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 

informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; conservar sua fertilidade, sendo vedada 

a esterilização compulsória; exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; exercer o 

direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas. 

Todavia, é possível a aquisição da plena capacidade antes dos 18 anos, através da emancipação. 

A emancipação pode ser voluntária, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante 

instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou judicial, por sentença do juiz, ouvido 

o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Pode ainda se dar pelo casamento, pelo exercício de emprego 

público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, 

desde que, em função dele, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, pela existência de 

relação de emprego, desde que, em função dela, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. 

Com relação à presunção de morte, não há confirmação, mas é provável a morte de quem estava em perigo 

de vida (casos de acidentes aéreos no mar, desaparecido durante uma nevasca numa expedição de 
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montanhismo, um jornalista em uma zona de distúrbio civil etc.); bem como, se alguém, desaparecido em 

campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. 

Além disso, há presunção de morte no caso de pessoas desaparecidas entre 02/09/1961 a 05/10/1988 

(Regime Militar de exceção vigente no país), sem notícias delas, detidas por agentes públicos, envolvidas em 

atividades políticas ou acusadas de participar dessas atividades, e quando da abertura da sucessão definitiva 

na ausência. 

Na ausência, não se pode presumir a morte, diretamente, pois não é nenhuma das situações anteriores. 

Necessário chegar à sucessão definitiva para presumir a morte, até lá, é ausente. 

Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante 

ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens. Também se declarará a ausência quando o ausente 

deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes 

forem insuficientes. 

O procedimento inicia com o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, 

declarando a ausência, e nomeando curador. Em seguida, haverá arrecadação dos bens e publicação de 

editais por 1 ano. Se não reaparece, abre-se a sucessão provisória. 

Posteriormente: citação dos herdeiros e do curador, habilitação dos herdeiros, sentença determinando a 

abertura da sucessão provisória (6 meses depois). Se ninguém requisitar em 30 dias a abertura do Inventário, 

vira herança jacente (bens vagos). 

Converte-se a sucessão provisória em definitiva (presunção de morte) após 10 anos da abertura da sucessão 

provisória ou se o ausente for maior de 80 anos e passados 5 anos do sumiço. 

Se regressa nos 10 anos seguintes, retoma os bens no estado em que se encontram. Se não regressa, termina 

a sucessão definitiva e não pode mais reclamar nada, ainda que retorne. 

Prosseguindo, entende-se por comoriência a presunção de morte simultânea de pessoas reciprocamente 

herdeiras. 

No tocante ao domicílio, é requisito objetivo a residência e, subjetivo, o ânimo definitivo. São princípios 

relacionados ao domicílio, o da Necessidade, pelo qual todos têm domicílio, ainda que residência não 
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tenham (sem-teto ou os errantes), o da Fixidez, segundo o qual domicílio é fixo, apesar de se permitir 

mutabilidade, e o da Unidade, que afirma que toda pessoa tem apenas um domicílio. O Direito brasileiro 

admite pluralidade de domicílios, excepcionalmente. 

O domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, será o lugar onde for encontrada. 

Por seu turno, têm domicílio necessário/legal: o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 

O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer 

permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede 

do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver 

matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde 

tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território 

brasileiro onde o teve. 

Pessoa jurídica 

As pessoas jurídicas classificam-se em Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno, que são a União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal, Territórios, Autarquias, Associações e Consórcios públicos; e em Pessoas 

Jurídicas de Direito Público Externo, que são os Estados da comunidade internacional e demais pessoas 

regidas pelo Direito Internacional Público. 

Já as Pessoas Jurídicas de Direito Privado são as Associações, formadas para fins não econômicos, também 

podendo ser públicas; as Sociedades, constituídas pela reunião de pessoas e bens ou serviços com objetivo 

econômico e partilha de resultados, ou seja, têm natureza eminentemente lucrativa; as Fundações, que 

formam um complexo de bens sem quaisquer pessoas físicas/naturais em sua composição, podendo também 

ser públicas, chamadas de autarquias fundacionais.  

São também Pessoas Jurídicas de Direito Privado as Organizações religiosas, que têm por objetivo a união 

de leigos para o culto religioso, assistência ou caridade, não podendo ter fim econômico, cuja criação, 

organização e funcionamento não podem sofrer intervenção estatal; os Partidos políticos, associações com 

ideologia política, cujos membros se organizam para alcançar o poder e satisfazer os interesses de seus 

membros, e regem-se pela legislação eleitoral específica; as Empresas individuais de responsabilidade 
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limitada - EIRELI; e os Sindicatos, associações de defesa e coordenação dos interesses econômicos e 

profissionais de empregados, empregadores e trabalhadores autônomos. 

As pessoas jurídicas de direito público interno que tiverem estrutura de direito privado serão regidas pelas 

regras do Direito Privado. 

Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: da União, o Distrito Federal; dos Estados e Territórios, as 

respectivas capitais; do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; das demais pessoas 

jurídicas o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio 

especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 

Ademais, se tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio 

para os atos nele praticados. Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, será domicílio da 

pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do 

estabelecimento, no Brasil. 

Vale ressaltar, quanto às associações, que elas podem ter meios lucrativos, mas não fins, nem distribuir 

lucros. Além disso, nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função, de modo que a 

exclusão do associado, assim, só é admissível se houver justa causa, assim reconhecida em procedimento 

que assegure direito de defesa e de recurso. 

No tocante às fundações, estabelece o Código Civil que as fundações somente poderão constituir-se para 

fins de: assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, 

segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, e atividades religiosas. 

Quando forem insuficientes os fundos para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de 

outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou 

semelhante. 

Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, o CC/2002 adota a Teoria Maior, aplicável à 

generalidade das situações, pela qual são requisitos: o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de 
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finalidade ou pela confusão patrimonial, com benefício direto ou indireto a sócios/administradores. Assim, 

a mera insolvência é insuficiente; mera falta de pagamento é insuficiente; mera dissolução irregular é 

insuficiente. 

Em contraponto à esta teoria, tem-se a Teoria Menor, adotada pelo CDC, pelo Direito do Trabalho e pelo 

Direito Tributário, segundo a qual o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica ainda que não tenha 

havido confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bastando, para tanto, o inadimplemento das 

obrigações consumeristas, trabalhistas ou tributárias. 

TEMA 05 - MODALIDADES OBRIGACIONAIS 

As obrigações puras e impuras relacionam-se com a eficácia. A presunção é de que a obrigação é pura, sem 

termo, condição ou encargo, de modo que, se a obrigação é pura, necessário que o credor constitua o 

devedor em mora (mora ex persona). 

As obrigações alternativas relacionam-se com o objeto. A presunção é de que a escolha cabe ao devedor, 

devendo ela ser integral (ou A, ou B), não podendo obrigar a escolher parte de A e de B. Se for escolha 

periódica, escolhe a cada período. 

Se uma das obrigações se torna impossível e a escolha compete ao credor, na situação de haver culpa do 

devedor, o credor escolhe a subsistente ou a equivalente da outra, mais perdas e danos, ao passo que se não 

houver culpa do devedor, concentra na subsistente. 

No entanto, se a escolha compete ao devedor, havendo ou não culpa sua, concentra na subsistente. 

Já no caso de ambas as obrigações se tornarem impossíveis e a escolha competir ao credor, havendo culpa 

do devedor, o credor escolhe o equivalente por uma delas, mais perdas e danos, e não possuindo o devedor 

culpa, extingue a obrigação. 

Por outro lado, se a escolhe compete ao devedor e houve culpa sua, deve-se o equivalente pela que por 

último se impossibilitou, mais perdas e danos, e se não houve culpa do devedor, extingue a obrigação. 

Importante ressaltar que essas alternativas caem com frequência na OAB, já que é fácil confundir. Assim, 

deve-se entender a lógica e a razão para cada uma das consequências. 
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As obrigações divisíveis e indivisíveis relacionam-se com o objeto (divisível ou não), e não com o sujeito. A 

presunção é de que a obrigação é divisível, de maneira que, se três devedores devem 90 a um credor, 

presume-se que cada um tem de pagar 30, e o credor só pode cobrar 30 de cada um; se é um devedor que 

deve 90 a três credores, qualquer um deles pode cobrar os 90. 

A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, 

por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Se 

houver dois ou mais devedores, cada um fica obrigado pela dívida toda; se a pluralidade for dos credores, 

pode cada um destes exigir a dívida inteira e os devedores se desobrigam, pagando, a todos os credores 

conjuntamente, ou a um, dando este caução de ratificação dos demais. 

Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 
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