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PONTO 11 - Adimplemento e extinção das obrigações. Su-
perfície. Direito das Relações de Consumo: responsabilidade pelo fato
do produto e do serviço; responsabilidade por vício do produto e do
serviço.

PONTO 12 - Inadimplemento das obrigações. Servidões. Di-
reito das Relações de Consumo: teoria do risco do negócio; res-
ponsabilidade dos profissionais liberais.

PONTO 13 - Contratos em geral. Usufruto. Direito das Re-
lações de Consumo: prescrição e decadência.

PONTO 14 - Várias espécies de contrato. Uso. Direito das
Relações de Consumo: desconsideração da personalidade jurídica.

PONTO 15 - Atos unilaterais. Habitação. Direito das Re-
lações de Consumo: práticas comerciais; oferta; publicidade; práticas
abusivas; cobrança de dívidas; bancos de dados e cadastros de con-
sumidores.

PONTO 16 - Títulos de crédito. Direito do promitente com-
prador. Direito das Relações de Consumo: contrato de consumo; cláu-
sulas abusivas; contratos de adesão.

PONTO 17 - Responsabilidade civil. Dano moral. Penhor,
hipoteca e anticrese.

PONTO 18 - Preferências e privilégios creditórios. Direito
pessoal: casamento. Divórcio.

PONTO 19 - Empresário. Direito pessoal: relações de pa-
rentesco. Direito das Sucessões: inventário e partilha.

PONTO 20 - Sociedade. Direito patrimonial: regime de bens
entre os cônjuges.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PONTO 1 - Jurisdição e ação. Organização Judiciária do
Distrito Federal. Intervenção de terceiros. Ações possessórias. Ação
de divórcio. Ação de alimentos. Execução provisória.

PONTO 2 - Ação - conceito, elementos, classificação, con-
curso e cumulação de ações. Prova: teoria geral, conceito, classi-
ficação, objeto, ônus. Momentos da prova. Sistemas de prova. Ação
de prestação de contas e de depósito. Ações na promessa de compra
e venda e loteamento de terrenos.

PONTO 3 - Processo: conceito, objeto, tipos. Relação ju-
rídica. Atos processuais. Princípios processuais. Meios de prova. Os
processos na Lei nº 8.078/90. Ação civil pública. Ação popular.
Suspensão de liminar e sentença em mandado de segurança.

PONTO 4 - Contestação. Reconvenção. Exceções. Pedido
contraposto. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Re-
gimento Interno do TJDFT. Impenhorabilidade do bem de família.
Ação popular. Ação de desapropriação.

PONTO 5 - Competência. Determinação da competência:
critérios objetivo, territorial e funcional. Competência absoluta e re-
lativa. Sentença: conceito, requisitos, efeitos. Ação de despejo de
imóvel residencial, não residencial e comercial. Reclamação. Agra-
vo.

PONTO 6 - Coisa julgada formal e material. Preclusão. Li-
mites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Nulidades. Ações cíveis
da competência do Juízo da Infância e da Juventude. Mandado de
Segurança. Mandado de Injunção. "Habeas data". Procedimentos es-
peciais de jurisdição voluntária.

PONTO 7 - Petição inicial. Resposta do réu. Revelia. Li-
tisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros. Procedimentos
cautelares. Arresto, seqüestro, caução, busca e apreensão. Defesa in-
dividual e coletiva do consumidor em juízo. Ações coletivas para a
defesa de interesses individuais homogêneos.

PONTO 8 - Modificações da competência. Declaração de
incompetência. Noções gerais do processo de conhecimento, de exe-
cução, cautelar e dos procedimentos especiais. Providências preli-
minares. Julgamento conforme o estado do processo. Recursos: teoria
geral. Ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e ser-
viços (Lei nº 8.078/90).

PONTO 9 - Partes. Procuradores. Ministério Público. Juiz.
Auxiliares da Justiça. Procedimento sumário. Os processos na Lei de
Locações (Lei nº 8.245/91). O processo nos tribunais. Uso de fac-
símile (Lei nº 9.800/1999).

PONTO 10 - Condições da ação. Pressupostos processuais.
Atos processuais. Inventário e partilha. Ação revisional de aluguel.
Ação renovatória. Ação monitória. Assistência Judiciária. Suspensão
e extinção do processo de execução.

PONTO 11 - Comunicações dos atos processuais. Liquidação
de sentença. Julgamento da liquidação. Cumprimento da sentença.
Títulos executivos judiciais. Impugnação do executado. Exceção de
pré-executividade. Honorários advocatícios.

PONTO 12 - Coisa julgada formal e material. Preclusão.
Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Apelação. Execução
por quantia certa contra devedor solvente. Embargos do devedor. O
duplo grau de jurisdição.

PONTO 13 - Processo: formação, suspensão e extinção.
Agravo. Habilitação. Restauração de autos. Vendas a crédito com
reserva de domínio. O processo nos Juizados Especiais Cíveis. Tur-
mas Recursais. Embargos de terceiro. Processo eletrônico (Lei nº
11 . 4 1 9 / 2 0 0 6 ) .

PONTO 14 - Saneamento do processo. Embargos infrin-
gentes. Embargos de declaração. Sentença arbitral. Execução contra a
Fazenda Pública. Execução de alimentos. Execução fiscal. Reexame
necessário. Súmula vinculante.

PONTO 15 - Litisconsórcio. Recursos extraordinário e es-
pecial. Execução das obrigações de fazer e não fazer. Responsa-
bilidade das partes por dano processual. Fraude à execução. Fraude
contra terceiros. Processo na ação de busca e apreensão (alienação
fiduciária).

PONTO 16 - Denunciação da lide. Audiência de instrução e
julgamento. Títulos executivos extrajudiciais. Execução de títulos
executivos extrajudiciais. Uniformização da jurisprudência. Declara-
ção de inconstitucionalidade. Separação judicial. Conversão da se-
paração judicial em divórcio.

PONTO 17 - Nomeação à autoria. Chamamento ao processo.
Liquidação da sentença. Requisitos necessários para realizar qualquer
execução. Ação de despejo de imóvel residencial, não residencial e
comercial. Poderes, deveres e responsabilidade do Juiz. Execuções
especiais: Decreto-lei nº 70/1966; Decreto-lei nº 167/1967; Decreto-
lei nº 413/1969 e Lei nº 5.741/1971.

PONTO 18 - Petição Inicial. Pedido. Causa de pedir. Ci-
tação. Processo cautelar: regras gerais. Procedimentos cautelares es-
pecíficos. O processo na Lei nº 8.078/90. Competência interna.

PONTO 19 - Procedimento ordinário: noções gerais. Jul-
gamento de ações repetitivas. Ação declaratória incidental. Prova
documental. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação de consig-
nação em pagamento. Antecipação dos efeitos da tutela.

PONTO 20 - Procedimento sumário. As diversas espécies de
execução. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Pro-
cedimentos da Lei de Registros Públicos. Ação rescisória. Relati-
vização da coisa julgada. Recurso adesivo.

DIREITO ELEITORAL

PONTO 1 - Direito Eleitoral: Legislação (Lei N. 4.737/65 -
Código Eleitoral).

PONTO 2 - Direito Eleitoral: Legislação (Lei Complementar
N. 64/90 - Lei de Inelegibilidade).

PONTO 3 - Direito Eleitoral: Legislação (Lei N. 9.096/95 -
Lei dos Partidos Políticos).

PONTO 4 - Direito Eleitoral: Legislação (Lei N. 9.504/97 -
Lei das Eleições).

PONTO 5 - Da Justiça Eleitoral: organização.
PONTO 6 - Da Justiça Eleitoral: competência e funciona-

mento.
PONTO 7 - Do alistamento eleitoral: conceito e requisitos.
PONTO 8 - Do alistamento eleitoral: procedimentos e efei-

tos.
PONTO 9 - Da transferência: do cancelamento e da ex-

clusão.
PONTO 10 - Da elegibilidade: escolha dos candidatos e

registro dos candidatos.
PONTO 11 - Dos atos preparatórios da votação.
PONTO 12 - Das Seções Eleitorais: composição e com-

petência.
PONTO 13 - Das Seções Eleitorais: localização e fisca-

lização.
PONTO 14 - Da apuração eleitoral: das Juntas Apuradoras,

estrutura.
PONTO 15 - Da apuração eleitoral: competência e funcio-

namento.
PONTO 16 - Das nulidades: sistema de nulidades do Código

Eleitoral.
PONTO 17 - Dos recursos eleitorais.
PONTO 18 - Dos crimes eleitorais: natureza e espécie.
PONTO 19 - Dos crimes eleitorais: tipos penais eleitorais.
PONTO 20 - Do Processo Penal Eleitoral.

DIREITO AMBIENTAL

PONTO 1 - Direito Ambiental. Conceito. Objeto. Princípios
fundamentais.

PONTO 2 - O Direito Ambiental como Direito Econômico.
A natureza econômica das normas de Direito Ambiental.

PONTO 3 - Normas constitucionais relativas à proteção am-
biental.

PONTO 4 - Repartição de competências em matéria am-
biental.

PONTO 5 - Zoneamento Ambiental. Sistema nacional de
unidades de conservação da natureza.

PONTO 6 - Poder de polícia e Direito Ambiental. Licen-
ciamento ambiental. Biossegurança. Infrações ambientais.

PONTO 7 - Responsabilidade ambiental. Conceito de dano.
A reparação do dano ambiental.

PONTO 8 - Sistema nacional do meio ambiente. Política
nacional do meio ambiente.

PONTO 9 - Estudo de impacto ambiental. Conceito. Com-
petências. Natureza jurídica. Requisitos.

PONTO 10 - Biodiversidade. Principais instrumentos de pro-
teção internacional. Acesso. Política nacional. Proteção jurídica do
conhecimento tradicional associado.

PONTO 11 - Proteção às florestas.
PONTO 12 - Áreas de preservação permanente e unidades de

conservação.
PONTO 13 - Modificação dos genes pelo homem e meio

ambiente.
PONTO 14 - Proteção química das culturas e meio am-

biente.
PONTO 15 - Produtos tóxicos. Controle. Transporte.
PONTO 16 - Recursos hídricos.
PONTO 17 - Mineração.
PONTO 18 - Efetivação da proteção normativa ao meio

ambiente: poder Judiciário, Ministério Público e Administração Pú-
blica.

PONTO 19 - Política energética e meio ambiente.
PONTO 20 - Os indígenas e as suas terras.

DIREITO DO CONSUMIDOR

PONTO 1 - Do Direito do Consumidor: conceito, objeto,
histórico e abrangência em face do Direito Civil.

PONTO 2 - Natureza jurídica das normas do Código de
Defesa do Consumidor.

PONTO 3 - Relação jurídica de consumo: Sujeitos; Con-
sumidor e Fornecedor.

PONTO 4 - Objeto da relação de consumo: Produtos; Ser-
viços; Serviços Públicos.

PONTO 5 - Princípios aplicáveis à relação jurídica de con-
sumo: vulnerabilidade do consumidor; hipossuficiência do consumi-
dor; boa-fé; informação; segurança; inversão do ônus da prova; in
dúbio pro consumidor; repressão eficiente aos abusos; harmonia das
relações de consumo.

PONTO 6 - Teoria da qualidade: tipos de periculosidade.
Deveres do fornecedor.

PONTO 7 - O fato do produto ou do serviço: Responsa-
bilidade subsidiária do comerciante. A solidariedade na responsa-
bilidade do comerciante. Hipóteses de responsabilidade solidária e
subsidiária do comerciante. Os responsáveis pelo dever de indenizar.
Dever de indenizar independente de vinculo contratual. Ônus da pro-
va.

PONTO 8 - Responsabilidade dos profissionais liberais. A
culpa do profissional liberal. Ônus da prova.

PONTO 9 - Vícios dos produtos e serviços: incidentes de
consumo. Obrigações do fornecedor de produtos ou serviços com
vícios. Distinção entre incidentes e acidentes de consumo. Teoria dos
vícios redibitórios. Art. 18 do CDC. Prazo para conserto e opções de
resolução dos problemas pelo consumidor. Vícios de quantidade.

PONTO 10 - Desconsideração da pessoa jurídica.
PONTO 11 - Prazos decadenciais e de prescrição na relação

de consumo. Garantias: legal e contratual.
PONTO 12 - Práticas comerciais: a oferta; a publicidade;

práticas abusivas; cobranças de dívidas; cadastro de consumidores e
fornecedores.

PONTO 13 - Proteção contratual: conhecimento prévio das
cláusulas; interpretação das cláusulas dúbias. Pré-contratos. Direito de
arrependimento.

PONTO 14 - Cláusulas contratuais abusivas. Revisão das
cláusulas abusivas.

PONTO 15 - Outorga de crédito e concessão de financia-
mento. Contratos de adesão.

PONTO 16 - Da defesa do consumidor em juízo. Das dis-
posições do CDC relacionadas à defesa do consumidor em juízo.

PONTO 17 - Das ações coletivas para a defesa dos interesses
individuais homogêneos.

PONTO 18 - Das ações de responsabilidade do fornecedor
de produtos e serviços. Da tutela específica nas obrigações de fazer
ou não fazer.

PONTO 19 - Da sentença. Da coisa julgada. Da liquidação
da sentença coletiva. Do cumprimento da sentença. Noção de ve-
rossimilhança e hipossuficiência para a facilitação da defesa em juízo
dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da
prova.

PONTO 20 - Sanções administrativas e penais. Da con-
trapropaganda. O sistema nacional de defesa do consumidor. A po-
lítica nacional de relações de consumo. O SNDC. O PROCON. Da
convenção coletiva de consumo.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PONTO 1 - História da proteção jurídica e social da infância
brasileira. Evolução histórico-sociológica da infância e da juventude.
Aspectos Gerais do Direito da Criança e do Adolescente. A proteção
da infância no Brasil.

PONTO 2 - Direito da Criança e do Adolescente. Doutrinas
Jurídicas de Proteção: Doutrina da Situação Irregular e Doutrina da
Proteção Integral. Princípio da Prioridade Absoluta. Princípio do me-
lhor interesse para a criança e o adolescente.

PONTO 3 - Dos direitos fundamentais: Do direito à vida e à
saúde; do Direito á Liberdade; ao Respeito e à Dignidade; Do direito
à Educação, â Cultura, ao Esporte e ao Lazer.

PONTO 4 - Do Direito à Profissionalização e a Proteção do
Trabalho Urbano e Rural do Adolescente.

PONTO 5 - Do Direito à Convivência Familiar e Comu-
nitária. Poder Familiar. Parentesco. Da família natural e da família
substituta.

PONTO 6 - Da família substituta: Guarda; Tutela e Adoção.
Alternativas de acolhimento familiar.

PONTO 7 - A infância e adolescência no contexto inter-
nacional - A Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU
1989) e principais documentos internacionais.

PONTO 8 - Direito à Vida e a Proteção do Nascituro. As-
pectos constitucionais e legais.

PONTO 9 - Prevenção e prevenção especial vinculadas à
informação, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Dos produtos e
serviços. Autorização para viajar. Formas de controle. Ação Civil
Pública.

PONTO 10 - Da política de atendimento. Das entidades de
atendimento. Fiscalização.

PONTO 11 - Das medidas de proteção. Das medidas es-
pecíficas de proteção.

PONTO 12 - A Justiça da Infância e da Juventude. Aspectos
Processuais e Procedimentos especiais.

PONTO 13 - O acesso à Justiça na defesa dos interesses
individuais, coletivos e difusos. A atuação do Juiz da Infância e da
Juventude.

PONTO 14 - O Ministério Público na Lei 8.069/90. Com-
petência. Ação Civil Pública. Termo de ajustamento da conduta. Apu-
ração de responsabilidades nas entidades de atendimento.

PONTO 15 - Da prática de ato infracional. Dos direitos
individuais. Das garantias processuais.

PONTO 16 - Da prática de ato infracional Das medidas
socioeducativas. Da remissão.

PONTO 17 - Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Res-
ponsáveis.
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