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Etapa 2. Avaliação dos currículos circunstanciados dos 
alunos aprovados na ETAPA 1. As atividades curriculares a 
serem avaliadas estão relacionadas no ANEXO 2. A critério dos 
membros da Comissão Coordenadora do Curso de Biologia em 
vigência, serão atribuídos diferentes pesos às notas das ativi-
dades constantes nos currículos e relacionadas no ANEXO 2. A 
média ponderada das notas das atividades curriculares deverá 
situar-se entre 0(zero) e 10 (dez).

Os alunos serão classificados considerando-se a média 
aritmética simples da nota final da avaliação escrita (ETAPA 
1) e da nota das atividades curriculares (ETAPA 2) e serão 
aprovados aqueles que obtiverem média final igual ou superior 
a 5,0. No caso de empate, será considerada a média ponderada 
do Histórico Escolar. A aprovação da transferência não implica 
em concessão de equivalência de disciplinas, o que deverá ser 
solicitado de acordo com as normas regimentais.

ANEXOS
Anexo 1 - Para a avaliação escrita serão considerados textos 

básicos com os seguintes conteúdos: Biologia da Célula; Orga-
nização da Célula Procariótica e Eucariótica; Biologia dos Orga-
nismos Animais, Plantas, Fungos, Algas, Protozoárias e Bactérias: 
Classificação, Organização Estrutural, Diversidade, Fisiologia e 
Reprodução. Biologia das Comunidades: Teorias e Mecanismos 
de Evolução; Dinâmica de Populações e de Comunidades.

Anexo 2 - Atividades curriculares para avaliação:
- Histórico Escolar;
- Número de adaptações necessárias frente ao curso de 

Ciências Biológicas;
- Realização de estágio de Iniciação Científica em Ciências 

Biológicas;
- Participação como aluno regular em cursos de extensão;
- Participação como aluno regular em cursos de aperfei-

çoamento;
- Participação como ouvinte em reuniões científicas;
- Bolsas de estudo recebidas;
- Participação efetiva em reuniões científicas na área de 

Biologia, com apresentação de trabalhos;
- Monitoria em Ciências Biológicas.
Normas para Transferência Externa para os Cursos de Gra-

duação do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP (Curso de Bacharelado 
em Química 59023-Núcleo Geral Habilitação 100 e Curso de 
Licenciatura em Química).

Os candidatos aprovados para a segunda fase do proces-
so de transferência externa para os cursos de graduação do 
Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, deverão 
comprovar, através do histórico escolar, aprovação nos seus 
cursos de origem, em disciplinas que sejam equivalentes às 
relacionadas abaixo:

- Química Geral - código 5930231, Fundamentos de Quími-
ca Experimental - código 5930217, Cálculo Diferencial e Integral 
I - código 5950106, Cálculo Diferencial e Integral II - código 
5950202, Física I - código 5910235, Vetores e Geometria Analíti-
ca - código 5950165, Química Analítica I - código 5930141, Físi-
co-Química I - código 5930346, Mineralogia - código 5930123, 
Física II - código 5910236, Bioquímica I - código 5930232, 
Química Orgânica I - código 5930307, Quimiometria - código 
5930667, Química Analítica II - código 5930142, Físico-Química 
II - código 5930347, Física III - código 5910233, Bioquímica II - 
código 5930252, Química Orgânica II - código 5930308, para o 
Bacharelado em Química.

- Iniciação à Química - código 5931002, Química Geral 
Experimental - código 5931001 e Física I para Licenciatura - 
código 5910263 ou Cálculo Diferencial e Integral I - 5950106 e 
Cálculo Diferencial e Integral II - 5950202 para a modalidade de 
Licenciatura em Química.

Sendo o número de candidatos, aprovados na pré-seleção 
da Fuvest e que satisfazem essa condição, inferior ao número 
de vagas disponíveis para cada curso, todos os candidatos serão 
considerados habilitados, desde que apresentem a documenta-
ção dentro do prazo estabelecido.

Havendo mais candidatos que vagas, todos os candidatos 
aprovados na pré-seleção da Fuvest e que preenchem as con-
dições mínimas exigidas, deverão submeter-se a uma prova 
escrita, baseada no programa da disciplina Química Geral - 
código 5930231, para as transferências para as modalidades do 
Bacharelado em Química e no programa da disciplina Iniciação à 
Química - código 5931002, para as transferências para a modali-
dade de Licenciatura em Química. Os candidatos com nota igual 
ou superior a 5,0 (cinco) preencherão as vagas segundo critério 
classificatório com base nas notas obtidas.

Em caso de empate na classificação dos candidatos habilita-
dos, o desempate será baseado nos critérios abaixo:

1. o disposto no § 2º do artigo 78 do Regimento Geral da 
Universidade de São Paulo. No exame de seleção, em caso de 
empate entre candidatos à transferência, o aluno da USP terá 
preferência sobre os de outras instituições de ensino superior;

2. a média aritmética das notas de todas as disciplinas efe-
tivamente cursadas, segundo a análise dos históricos escolares, 
obedecendo, neste caso, aos seguintes critérios de prioridade:

a) nenhuma reprovação;
b) 1 (uma) reprovação);
c) 2 (duas) reprovações e assim sucessivamente.
3. o menor número de adaptações curriculares necessárias, 

após análise da equivalência entre as disciplinas cursadas na 
instituição de origem e as disciplinas dos cursos de Química, 
acima mencionados, nos termos do disposto no artigo 79 do 
Regimento Geral da USP.

 Extrato de Contrato
Contrato 05/2015
Processo 2014.1.1934.59.2
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto
Contratada: J. C. da Silva Agricultura de Precisão Eireli - ME 

- CNPJ 10.673.569/0001-71
Objeto: Fornecimento de equipamentos de medição e 

precisão e software.
Valor: R$ 10.554,00.
Prazo de entrega: 30 dias úteis
Condições de pagamento: 28 dias
Data de assinatura: 25-03-2015

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA 
E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Retificação
No Edital 4/2015 do Processo Seletivo para o curso de Mes-

trado do Programa de Pós-Graduação em Geofísica:
No primeiro parágrafo. onde se lê: “O número de vagas 

disponível é seis”, leia-se: "O número de vagas disponível é 
quatro".

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

 Retificação do D.O. de 7-3-2015
No Comunicado, referente ao Edital 1/2015, aberto para o 

processo de seleção de ingresso do Programa de Pós-Graduação 
em Biologia Celular e Tecidual, onde se lê: “Serão abertas [...], 5 
vagas para o Doutorado e 1 para o Doutorado Direto.”, leia-se: 
“Serão abertas [...], 09 vagas para o Doutorado.”

 Despacho do Diretor, de 26-3-2015
Ratificando, com base no art. 24, inciso XXI, o ato decla-

ratório de inexigibilidade de licitação, de acordo com o art. 26, 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ressaltando que a res-
ponsabilidade pela justificativa técnica é do servidor que assina 
a mesma. Unidade Interessada: Instituto de Ciências Biomédicas. 

desclassificado o candidato que não cumprir às exigências do 
presente edital.

A avaliação específica (2a etapa) será no dia 08.06.2015 
obedecendo às normas específicas da Unidade para esta etapa.

Conforme art. 78, § 2º, do Regimento Geral, em caso de 
empate entre candidatos à transferência, no exame de seleção, 
o aluno da USP terá preferência sobre os de outras instituições 
de ensino superior.

O resultado final da classificação será divulgado no dia 
17.06.2015 no Serviço de Graduação da FFCLRP ou pelo site 
www.ffclrp.usp.br, tendo o candidato 48 horas após essa data, 
para qualquer recurso referente ao processo. Os casos omissos 
neste edital serão resolvidos pela Comissão de Graduação da 
FFCLRP da USP.

O candidato aprovado neste processo deverá no ato da 
matrícula apresentar atestado de matrícula recente, constando 
curso, ano/ou período em que estiver matriculado na instituição 
de origem.

As normas para efetivação da transferência encontram-se à 
disposição dos interessados no Serviço de Graduação da Facul-
dade, à Rua Clóvis Vieira, casa 38 - Ribeirão Preto.

A documentação dos alunos que não foram aprovados 
serão descartadas no prazo de 90 dias após a divulgação do 
resultado. Cabe ao interessado retirá-la, na Secretaria do Serviço 
de Graduação, antes do prazo estipulado.

Normas para Transferência Externa do curso de Ciências 
da Informação e

da Documentação e Biblioteconomia:
Os candidatos serão submetidos à prova escrita sobre 

conteúdos das disciplinas do Curso de Ciências da Informação 
e da Documentação e Biblioteconomia. Será considerado apro-
vado o candidato que obtiver nota igual ou superior a cinco. Os 
candidatos serão classificados de acordo com a nota do exame.

Conteúdo:
1. Sociedade da Informação
2. As Tecnologias de Informação e Comunicação e o Mundo 

Globalizado
3. Mediação da Informação
4. A Informação no Mundo Contemporâneo
5. Documentação, Teoria e História
6. Organização e Gestão de Práticas Culturais
Normas para Transferência Externa do Curso de Física 

Médica
Os candidatos selecionados pela FUVEST terão o histórico 

escolar completo (incluindo reprovações) submetido a exame, 
no Departamento de Física da FFCLRP, realizado pela Comissão 
Coordenadora do Curso (CoC).

1º - Como condição para transferência, o candidato deverá:
Parágrafo Primeiro. Obter equivalência em, pelo menos, três 

das seguintes disciplinas:
5950257 - Programação de Computadores;
5950165 - Vetores e Geometria Analítica;
5950106 - Cálculo Diferencial e Integral I;
5950202 - Cálculo Diferencial e Integral II;
5930230 - Química Geral III;
5910166 - Física I - Mecânica;
5910174 - Física Experimental - Mecânica.
Parágrafo Segundo. Apresentar menos de 50% de reprova-

ções nas disciplinas cursadas na Instituição de origem.
2º - Obedecida as condições exigidas no Artigo 1., serão 

analisadas outras equivalências com disciplinas obrigatórias da 
estrutura curricular do Curso de Física Médica.

3º - A equivalência de disciplinas será dada de acordo com 
as seguintes regras:

Parágrafo Primeiro. A equivalência entre disciplinas cur-
sadas fora do Departamento de Física da FFCLRP-USP e as 
disciplinas do curso de Física Médica será concedida desde que 
sejam satisfeitos os seguintes critérios:

Inciso 1. A disciplina cursada tenha carga horária igual ou 
superior à da disciplina correspondente.

Inciso 2. O conteúdo programático da disciplina cursada 
corresponda a, pelo menos 75% do conteúdo programático da 
disciplina correspondente.

Inciso 3. A relação entre carga horária e conteúdo das(s) 
disciplina(s) cursada(s) e da disciplina cuja equivalência está 
sendo solicitada deve ser cumprida. O conteúdo com caráter 
experimental é considerado diferente daquele com caráter 
teórico.

Inciso 4. Quando a disciplina tiver sido cursada fora da 
USP, o aluno poderá ser submetido a exame versando sobre o 
conteúdo programático da disciplina da USP-RP elaborada pelo 
departamento responsável pela disciplina. A aprovação em tal 
exame dar-se-á com nota igual ou superior a cinco.

Parágrafo Segundo. A critério da CoC, os candidatos pode-
rão ser chamados para entrevista.

4º - Os candidatos serão classificados de acordo com o 
número total de disciplinas em que foram obtidas equivalências.

Parágrafo Primeiro. Havendo empate no número de discipli-
nas equivalentes, o desempate será de acordo com a nota obtida 
no exame da FUVEST, persistindo ainda empate, será de acordo 
com a média aritmética das notas de todas as disciplinas para 
as quais obtiveram equivalência.

Normas para Transferência Externa do Curso de Matemática 
Aplicada a Negócios:

Os candidatos selecionados pela FUVEST terão o histórico 
escolar analisado pela CoC-MAN, ouvida a Comissão de Equi-
valência de Disciplinas do Departamento de Computação e 
Matemática da FFCLRP.

1. Como condição para transferência, o candidato deverá 
obter equivalência em pelo menos uma das seguintes discipli-
nas: 5952001 - Cálculo Diferencial e Integral I; 5952010 - Intro-
dução à Computação I e 5952013 - Introdução à Probabilidade 
e Estatística I.

2. Obedecida essa condição, serão analisadas outras equi-
valências com disciplinas da estrutura curricular do Curso de 
Bacharelado em Matemática Aplicada a Negócios.

3. A equivalência de disciplinas será dada de acordo com 
os seguintes critérios:

I - A disciplina cursada na instituição de origem deve ter 
carga horária igual ou superior à da disciplina correspondente 
do curso de Matemática Aplicada a Negócios.

II - O conteúdo programático da disciplina cursada na 
instituição de origem deve corresponder a, pelo menos, 70% do 
conteúdo programático da disciplina correspondente do curso 
de Matemática Aplicada a Negócios.

A critério da CoC, os candidatos poderão ser chamados 
para entrevista com a Comissão de Equivalência. Os candidatos 
serão classificados de acordo com o número de disciplinas em 
que for obtida a equivalência e, havendo empate, de acordo com 
a média global em todas as disciplinas para as quais obtiveram 
equivalência.

Normas para Transferência Externa do curso de Ciências 
Biológicas

Os candidatos selecionados pela FUVEST na primeira fase 
serão submetidos, no Departamento de Biologia da FFCLRP-USP, 
aos critérios de avaliação utilizados nas ETAPAS 1 e 2 do Proces-
so de Transferência Externa, transcritos abaixo:

Etapa 1. Avaliação escrita sobre texto(s) básico(s) de Biolo-
gia (ANEXO 1), selecionado(s) por Professores do Departamento 
de Biologia da FFCLRP-USP. A bibliografia estará disponível 
aos interessados no Serviço de Graduação da FFCLRP-USP no 
momento da solicitação da transferência. Serão aprovados, 
nessa etapa, os alunos que obtiverem nota igual ou superior a 5 
(cinco) em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).

A classificação dos candidatos será decorrente de seu 
desempenho na prova escrita e não haverá possibilidade de 
revisão de provas.

48. Ineficácia superveniente: revogação, resolução, resilição, 
rescisão.

49. Particularidades da teoria das nulidades no direito 
comercial e em outros ramos do direito.

III - Atos Ilícitos e Distribuição Eqüitativa de Prejuízos.
50. O ato ilícito e a responsabilidade subjetiva. Pressupostos 

da responsabilidade civil subjetiva.
51. O dano. O dano patrimonial, o dano moral e o dano 

social.
52. O nexo de causalidade. A “correlação”.
53. A culpa. Força maior; estado de necessidade; e legítima 

defesa.
54. Exercício de direito e suas limitações. Abuso de direito.
55. Evolução da responsabilidade civil: responsabilidade 

objetiva e distribuição eqüitativa de prejuízos.
56. Enriquecimento-sem-causa.
IV - Tutela dos direitos, prescrição e decadência.
57. Direito subjetivo, pretensão, exigibilidade e ação. A 

tutela dos direitos.
58. Prescrição e decadência.
59. Prazos de prescrição.
60. Causas que impedem ou suspendem a prescrição.
61. Causas que interrompem a prescrição.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Comunicado
Edital CG-FEUSP 04-2015
Curso de Pedagogia
Processo de Transferência Externa 2015 - 2ª Fase
Normas a serem observadas para ocupação das vagas para 

o 2º ano do Curso de Pedagogia - FE-USP, ingresso 2º semestre 
de 2015.

I - Número de Vagas
14 (catorze) vagas, sendo 05 (cinco) para o período vesper-

tino e 09 (nove) para o período noturno.
II - Da entrega dos documentos no Serviço de Graduação 

da FE-USP
Os candidatos convocados para a 2ª fase deverão entregar 

nos dias 18 e 19 de maio de 2015, das 9 horas às 11 horas e das 
14h30m às 20 horas, no Serviço de Graduação da FE-USP, sala 
14, bloco B os seguintes documentos:

1. Atestado de Matrícula da Instituição de origem ou seme-
lhante, (documento que comprove o vínculo do aluno com a 
Instituição de Ensino Superior);

2. Histórico Escolar contendo as notas, frequência e a carga 
horária das disciplinas cursadas;

3. Uma cópia da Carteira de Identidade;
4. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
5. Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio;
III - Critérios para avaliação e seleção dos candidatos
A Comissão de Graduação constituirá uma Comissão 

composta por 3 (três) docentes que será responsável pela clas-
sificação final dos candidatos habilitados na Pré-Seleção feita 
pela FUVEST, considerando-se os resultados da prova escrita a 
ser realizada na FE (item IV). Em caso de empate, será analisada, 
adicionalmente, a nota obtida pelos candidatos na fase de Pré-
Seleção feita pela FUVEST.

IV - Prova Escrita
A prova escrita versará sobre temas relativos à Educação, 

não terá efeitos para aproveitamento de estudos, terá caráter 
eliminatório e será realizada no dia 22 de maio de 2015, às 9 
horas, com duração de 03 (três) horas, na sala 121, do Bloco B 
da FE-USP. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 
com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário fixado, 
munidos do original da Carteira de Identidade, sem a qual serão 
impedidos de realizá-la. A classificação dos candidatos será feita 
considerando-se a nota da prova, com eliminação dos candida-
tos que obtiverem nota inferior a 5 (cinco).

V - Divulgação do resultado
Não haverá revisão de provas. O resultado final será divul-

gado no mural do Serviço de Graduação da FE-USP e no site da 
Faculdade (www.fe.usp.br), no dia 15 de junho de 2015, a partir 
das 14 horas. Não será fornecido resultado por telefone.

VI - Matrícula
4. As matrículas dos candidatos selecionados serão realiza-

das nos dias 18 e 19 de junho de 2015, no Serviço de Graduação 
da Faculdade de Educação das 9h às 18h.

5. O não comparecimento do candidato aprovado, no 
período de matrícula, implicará na desistência da vaga, sendo 
chamado o próximo candidato selecionado.

VII - Da equivalência de Programas
Os candidatos que efetuarem matricula no período indica-

do, deverão providenciar o Histórico Escolar e os Programas das 
disciplinas cursadas devidamente autenticadas pela IES, e nos 
dias 18 e 19 de junho de 2015, solicitar os possíveis aproveita-
mentos de estudos, obedecendo aos critérios estabelecidos pela 
Comissão de Graduação da FE-USP.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Transferência Externa - Ingresso 2º Semestre de 2015
Edital FFCLRP-SG 02/2015, de 25-03-2015
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com o objetivo 
de preencher as vagas remanescentes, aprova o seguinte edital 
para o Processo de Transferência Externa nesta Unidade:

Número de Vagas:
Curso de Física Médica: 05 vagas; Curso de Matemática 

Aplicada a Negócios: 12 vagas; Curso de Bacharelado em 
Química 59023-(Núcleo Geral Habilitação 100): 03 vagas; Curso 
de Licenciatura em Química: 09 vagas, Curso de Ciências da 
Informação e da Documentação e Biblioteconomia: 04 vagas; 
Curso de Ciências Biológicas: 03 vagas.

Após a divulgação do resultado da Pré-Seleção da Fuvest 
(1ª fase) para o processo de transferência, onde serão selecio-
nados 03 (três) candidatos por vaga, o Serviço de Graduação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
receberá em sua sala, na Rua Clóvis Vieira -38, nos dias 21 e 
22 de maio de 2015, das 9 às 11h30m e das 13h30m às 16 
horas, os candidatos selecionados ou seus procuradores, os 
requerimentos dirigidos ao Diretor da Unidade, acompanhados 
de uma via (original ou autenticada pela Faculdade de origem) 
dos seguintes documentos:

- Atestado de matrícula recente da instituição de ensino 
de origem (original), ou Declaração de Vínculo com a mesma 
(original);

- Histórico escolar (contendo notas e carga horária das 
disciplinas) (original);

- Programas das disciplinas cursadas e aprovadas somente 
para os cursos que exigem equivalências, Física Médica, Química 
Bacharelado 59023-(Núcleo Geral Habilitação 100), Química 
Licenciatura e Matemática Aplicada a Negócios (original ou 
autenticadas pela Instituição de origem);

(não serão aceitos programas resumidos e impresso pela 
internet sem autenticação da Universidade)

- Fotocópia simples do documento de Identidade acompa-
nhado do mesmo ou fotocópia autenticada.

- Curriculum Vitae Documentado (para o Curso de Ciências 
Biológicas).

Não serão aceitos documentos enviados via fax.
A entrega de todos os documentos se dará somente 

neste período, no horário acima citado, não sendo permitida a 
apresentação posterior de qualquer outra documentação. Fica 

27. Natureza jurídica e quadro geral dos direitos de per-
sonalidade.

28. O direito geral da personalidade.
29. O direito à vida.
30. O direito ao corpo e às partes do corpo.
31. O direito ao nome, à imagem e outros relativos à 

identidade e à figura social, inclusive intimidade. 32. O direito à 
liberdade, à igualdade, direito moral de autor etc.

33. A relação jurídica e o objeto da relação jurídica. Objeto 
imediato e objeto mediato. Noção de patrimônio.

34. Classificação de bens. Bens considerados em si mesmos. 
Bens reciprocamente considerados. Bens considerados sob o 
ponto de vista do titular do domínio.

35. Os bens considerados em si mesmos. Bens imóveis e 
imóveis. Espécies de bens imóveis.

36. Bens simples e compostos. Bens singulares e coletivos 
(universalidade de fato e de direito). Sub-rogação real.

37. Os bens reciprocamente considerados. Bens principais e 
bens acessórios. Frutos; produtos; pertenças; acessões; benfeito-
rias. A regra o acessório segue o principal.

38. Os bens considerados em relação aos sujeitos. Bens 
no comércio e bens fora do comércio. Bens públicos e bens 
particulares.

39. Bem de família. Histórico; conceito; espécies. A Lei n-º 
8.009, de 1990.

40. Direitos registráveis e não registráveis. Registro dos 
bens imóveis. Registro dos bens móveis.

Instituições de Direito Privado Contemporâneas II
Conteúdo programático:
I - Fatos Jurídicos:
1. Noção de fato jurídico. A hipótese legal (suposto fático) 

e o suporte fático. Formação simples e formação complexa dos 
fatos jurídicos. Existência e eficácia jurídica.

2. As várias classificações dos fatos jurídicos (quanto à 
estrutura da “facti species”, quanto à licitude, quanto ao núme-
ro de elementos e quanto aos efeitos).

3. Atos não-negociais.
II - Teoria do Negócio Jurídico:
A) O plano de existência do negócio jurídico.
4. Evolução do conceito de negócio jurídico: a) teorias indi-

vidualistas (Teoria da Vontade e liberalismo político; Teoria da 
Declaração e liberalismo econômico); b) teorias da tutela pelo 
ordenamento e Estado-intervencionalista; c) teoria do reconhe-
cimento social do jurídico e a pós-modernidade.

5. Definição de negócio jurídico (= declaração de vontade 
vista socialmente como destinada a produzir efeitos jurídicos) e 
funções (função individual e função social). A auto-determinação 
e a declaração negocial como declaração vista socialmente 
como de caráter vinculante. O negócio jurídico como instrumen-
to de colaboração entre os homens. O negócio jurídico como 
“valor em si”.

6. Três princípios do negócio jurídico: a “fides”, a igualdade 
(formal e real) e a adequação social do fim. Outros princípios: 
princípio da conservação, princípio da boa-fé, princípio da forma 
livre e do consensualismo, etc.

7. Ato e negócio jurídico no C. C. brasileiro e no ordena-
mento jurídico brasileiro. Ato e negócio jurídico nos demais 
ordenamentos romano-germânicos.

8. As declarações em geral, a declaração de vontade e a 
declaração negocial. Manifestação e declaração. Distinção entre 
declaração de vontade incompleta, declaração negocial incom-
pleta. O negócio jurídico incompleto.

9. Classificação do negócio jurídico: a) quanto ao agente 
(unilateral, bilateral, ato coletivo); b) quanto à forma: declaração 
expressa e tácita. Negócios de atuação; o silêncio como declara-
ção de vontade. Negócios solenes.

10. Continuação: c) quanto ao conteúdo de declaração; 
típicos e atípicos; negócios conexos e coligados; d) quanto ao 
objeto: patrimoniais e não-patrimoniais. Gratuitos e onerosos. 
Causais e abstratos. O sinalagma.

11. Continuação: e) quanto aos efeitos: negócios de efeitos 
obrigacionais; negócios de disposição; negócios estatutários; 
autorizações. f) outras classificações.

12. Existência, validade e eficácia do negócio jurídico. 
Elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 
eficácia. Elementos essenciais, naturais e acidentais.

13. O momento da formação e conclusão do negócio e o 
papel da vontade. O jogo entre justo posto e o justo natural.

14. O momento da eficácia do negócio jurídico.
15. O momento da extinção do negócio jurídico e a 

frustração do fim. A teoria da base negocial objetiva. Eficácia 
pós-negocial.

16. Interpretação dos negócios jurídicos. Tipologia negocial: 
o jogo entre vontade, declaração e causa.

17. Fases da interpretação negocial.
18. O negócio jurídico como processo, ou procedimento. A 

regra da boa-fé objetiva e sua aplicação nas fases pré-negocial, 
negocial propriamente dita e pós-negocial. Deveres autônomos 
e anexos.

19. Negócios jurídicos e atividade negocial. O conceito de 
atividade.

20. Representação. Espécies de representação.
21. Teoria da aparência. Efeitos jurídicos da aparência.
B) Validade e eficácia do negócio jurídico.
22. Vontade e capacidade (remissão). Falta absoluta de 

vontade.
23. Legitimidade e legitimação.
24. Forma. Declarações negociais que dependem da forma 

especial.
25. Meios de prova dos negócios jurídicos. Documentos 

públicos e documentos particulares. Registro.
26. Objeto do negocio jurídico. Objeto e conteúdo. Negócio 

jurídico “per relationem”. Requisitos do objeto.
27. Vontade e vícios do consentimento: erro.
28. Vontade e vícios do consentimento: dolo.
29. Vontade e vícios do consentimento: coação e estado 

de perigo.
30. Lesão enorme e lesão qualificada.
31. O fim ilícito: fraude contra credores. Noção de fraude 

em geral. As hipóteses legais de fraude contra credores. Ação 
pauliana.

32. O fim ilícito: simulação. Noção de simulação, tipos, 
efeitos.

33. Negócio fiduciário e negócio indireto.
34. Os fatores da eficácia. Eficácia suspensa. Eficácia rela-

tiva (ou incompleta).
35. A oponibilidade do negócio jurídico a terceiros.
36. A condição e o modelo condicional.
37. O termo.
38. O encargo.
39. O motivo determinante expresso. A pressuposição.
C) Invalidade e ineficácia.
40. Teoria das nulidades. Inexistência, invalidade (irregula-

ridade) e ineficácia. As sanções em caso de irregularidade do 
negócio jurídico.

41. O negócio jurídico inexistente.
42. Espécies de nulidade: de pleno direito e dependente 

de sentença; absoluta e relativa; sanável e insanável; textual e 
virtual etc.. Nulidade a anulabilidade no Código Civil.

43. Casos de nulidade.
44. Casos de anulabilidade.
45. Ineficácia pendente e ineficácia relativa (ou inoponibili-

dade ao interessado).
46. O princípio da conservação dos negócios jurídicos. Nuli-

dade parcial. Conversão.
47. Confirmação. Convalidação. Pós-eficacização.

usuario
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