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Apresentação do Curso

Olá, pessoal! Aqui é a professora Renata Lima e eu preparei o seu curso de DIREITO CIVIL
do TJ-PA. Para aqueles que não me conhecem, farei uma pequena introdução. Sou formada
em Direito pela USP, onde também estou concluindo uma pós-graduação, e, atualmente, exerço
o cargo de Procuradora da Fazenda Nacional (PFN). Já exerci também os cargos de Analista
Judiciária – Área Judiciária do TRF1 e de Técnico Judiciário do TRT15 e do TRF1. Fui também
aprovada em outros concursos, como o do TRT2 (Técnico), TRT3 (Analista – AJEM), do TRF4
(Analista) e da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Procurador).
Meu objetivo neste curso é trazer todo o conteúdo de Direito Civil que você precisa para gabaritar a sua prova da
maneira mais simples e objetiva possível. Vamos sempre direto ao ponto, direto ao que interessa, sem ficar
perdendo tempo com discussões teóricas que não são cobradas em prova. Naturalmente, onde for preciso,
apresentarei a jurisprudência e a doutrina, para que você chegue no dia da prova com toda a bagagem necessária.
Vale a pena citar que você NÃO PRECISA de nenhum outro material, o objetivo deste curso é justamente o de
suprir toda a sua necessidade de preparação e, com isso, fazer com que você aproveite o tempo da melhor maneira
possível.
Vamos começar? Fique à vontade para me procurar pelo fórum de dúvidas do curso sempre que sentir necessidade,
ok? Já fui concurseira e sei o quanto é importante sanar as dúvidas diretamente com a professora! Caso queira
entrar em contato comigo antes de adquirir os cursos, deixo a seguir meu e-mail:
renata.rodriguessl@yahoo.com.br
Bons estudos!
Abraços,
Renata
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Iremos cobrir todos os pontos do Edital, ok?! Vamos relembrar os temas que serão cobrados:

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL: 1 Pessoas naturais. 1.1 Existência. 1.2 Personalidade. 1.3 Capacidade. 1.4
Direitos da personalidade. 2 Pessoas jurídicas. 2.1 Disposições gerais. 3 Do Domicílio. 4 Dos Fatos
Jurídicos: Requisitos de validade do fato jurídico. 5 Atos jurídicos. 5.1 Lícitos e ilícitos. 6 Prescrição e
decadência.

Além das aulas teóricas, você irá receber também testes criados pela professora, para
treinar seu conhecimento, e, ao final, um simulado de revisão! Confira o nosso cronograma:

Número
da aula

00

Data de
disponibilização
17/10
29/10

01
02
03

01/11
20/11

Assunto da aula
APRESENTAÇÃO
1 Pessoas naturais. 1.1 Existência. 1.2 Personalidade. 1.3
Capacidade. 1.4 Direitos da personalidade. 3 Do Domicílio. 2
Pessoas jurídicas. 2.1 Disposições gerais.
TESTE
4 Dos Fatos Jurídicos: Requisitos de validade do fato jurídico.
5 Atos jurídicos. 5.1 Lícitos e ilícitos. 6 Prescrição e decadência.

04

30/11

TESTE

05

30/11

SIMULADO

Fique tranquilo, pois estará na direção certa para cumprir com todo o conteúdo do edital,
ok?! Vamos juntos até a aprovação!
Contem comigo sempre!
Abraços,

Renata Lima
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