
SUMÁRIO 

1. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CRIMINOLOGIA 

1.1 O que se entende por quadros mentais paranoicos (Síndrome de Dom Casmurro)? 

1.2 O que são mentiras agressivas no processo penal? 

1.3 No que consiste o aviso de Miranda? 

1.4 O que é estupro bilateral? 

1.5 No que consiste a exceção de Romeu e Julieta no Direito Penal? 

1.6 No que consistem a Síndrome de Alice e o Direito Penal da Fantasia? 

1.7 No que consiste a síndrome da mulher de Potifar? 

1.8 No que consiste a chamada síndrome de Estocolmo? Essa síndrome poderá ser aplicada aos casos de violência 

doméstica? 

1.9 No que consiste a síndrome de Londres? 

1.10 No que consiste a síndrome de Lima? 

1.11 No que consiste a síndrome de Oslo? 

1.12 O que preconiza a síndrome do Piu-Piu no Tribunal do Júri? 

1.13 Na sistemática dos crimes hediondos, em que consiste a cláusula salvatória? 

1.14 O que preconiza a teoria da cegueira deliberada (“willful blindness”)? 

1.15 O que é lavagem em cadeia? 

1.16 O que é a reserva de autolavagem ou “self-laundering”? 

1.17 No que consiste a inversão do ônus da prova na Lei de Lavagem de Capitais? 

1.18 O que é justa causa duplicada? 

1.19 O que se entende por crimes de colarinho branco e de colarinho azul ou crimes de rua? 

1.20 No que consiste a “red notice” ou difusão vermelha? O que é difusão amarela, azul, verde, negra, laranja, roxa e 

branca? 

1.21 O que é garantismo penal integral? 

1.22 O que preconiza a teoria da reiteração não cumulativa de conduta de gêneros distintos? 

1.23 O que preconiza a teoria das margens no Direito Penal? 

1.24 O que significa garantismo hiperbólico monocular? 

1.25 Em que consistem as cifras da criminalidade? O que se entende pelas cifras negra, dourada, cinza, amarela, verde, 

azul e rosa? 

1.26 O que são os elementos migratórios no processo penal? 

1.27 O que se entende por “fermo” ou “fermo di indiziati di reati”? 

1.28 O que é troca de dolo ou mudança de objeto do dolo? 

1.29 O que se compreende pela teoria do cenário da bomba-relógio? 

1.30 O que preconiza a teoria significativa da ação? 

1.31 O que se entende por ambicídio? 

1.32 O que são crimes de catálogo? 

1.33 O que são crimes parasitários, de fusão ou crime ameba? 

1.34 O que são crimes obstáculos? 

1.35 O que se entende por crime de conduta infungível? 

1.36 O que é delito liliputiano? 

1.37 O que se entende por crime praticado em presença do inimigo? 

1.38 O que são crimes parcelares? 



1.39 O que são os delitos de olvido? 

1.40 O que é abigeato? 

1.41 O que são crimes mutilados de dois atos? 

1.42 Qual a diferença entre crime de espaço mínimo, máximo e plurilocal?  

1.43 O que são crimes com sujeito passivo em massa? 

1.44 O que são ações em curto-circuito? 

1.45 O que se entende por crime anão crescido? 

1.46 Qual a diferença entre ponte de ouro, ponte de prata em sentido estrito e ponte de prata qualificada (ponte de 

diamante)? 

1.47 O que significa decadência imprópria? 

1.48 O que é laxismo penal? 

1.49 O que preconiza a regra do “three strikes laws”? 

1.50 O que preconiza a teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes? 

1.51 No que consiste a antecipação do julgamento da pretensão punitiva no processo penal? 

1.52 O que preconiza a teoria da causa madura? É possível aplicá-la no processo penal? 

1.53 No que consiste a criptoimputação? 

1.54 O que é o dolo direto de terceiro grau? 

1.55 O que se entende por dolo colorido? 

1.56 O que é tipo anormal? 

1.57 No que consiste o tipo penal incompleto? 

1.58 O que é o tipo incongruente? 

1.59 O que é o tipo manco, truncado ou carente? 

1.60 O que é homicídio “proditorium”? 

1.61 Qual a diferença entre eutanásia, suicídio assistido, ortotanásia, distanásia e mistanásia? 

1.62 No que consiste a morte branca? 

1.63 O que se compreende por homicídio procustiano e homicídio teseuniano? 

1.64 O que se entende por “nomorreia” penal? 

1.65 O que são aparte livre (consentido ou facultativo) e aparte judicial (regulamentado, legal ou obrigatório)? 

1.66 O que é Direito Penal quântico? 

1.67 No que consistem o Direito Penal subterrâneo e o Direito Penal paralelo? 

1.68 O que se entende por Direito Penal simbólico ou função simbólica do Direito Penal? 

1.69 No que consistem o Direito Penal objetivo e o Direito Penal subjetivo? 

1.70 No que consistem o Direito Penal substantivo (material) e o Direito Penal adjetivo (formal)? 

1.71 O que se entende por Direito Penal comum e Direito Penal especial? 

1.72 O que são os chamados interrogatórios duros? 

1.73 O que é testemunho anônimo? 

1.74 O que é testemunho oculto? 

1.75 O que é testemunha de viveiro? 

1.76 O que se entende por testemunhas abonatórias ou de beatificação? 

1.77 O que é a chamada de corréu? 

1.78 O que é testemunha da coroa? 

1.79 Qual a diferença entre infiltração “light cover” e infiltração “deep cover”? 

1.80 No que consistem a colaboração caluniosa e a colaboração inverídica ou fraudulenta? 

1.81 O que se entende por erro de subsunção? 

1.82 O que se entende por erro culturalmente condicionado? 



1.83 O que se entende por descriminante em branco? 

1.84 O que é exercício regular de direito “pro magistratu”? 

1.85 O que se entende por sentenças ou decisões suicidas? 

1.86 O que se entende por sentenças ou decisões brancas? 

1.87 O que se entende por sentenças ou decisões autofágicas? 

1.88 O que se entende por sentenças ou decisões vazias? 

1.89 Quais são as principais teorias existentes sobre a passagem dos atos preparatórios aos executórios? 

1.90 Quais são as principais teorias a respeito da relação de causalidade? 

1.91 O que é flagrante urdido? 

1.92 O que se compreende por tentativa supersticiosa? 

1.93 O que se entende por furto híbrido ou misto? 

1.94 O que se entende por norma penal em branco ao revés, invertida ou ao avesso? 

1.95 O que se entende pelo princípio da continuidade típico-normativa? 

1.96 O que se entende por soldado de reserva? 

1.97 O que preconiza a teoria agnóstica da pena? 

1.98 No que consiste o efeito prodrômico ou podrômico da sentença no processo penal? 

1.99 O que são as leis térmicas da criminalidade? 

1.100 O que preconiza a teoria de levar a sério? 

1.101 O que preconiza a teoria do consentimento? 

1.102 O que preconiza a teoria da indiferença? 

1.103 O que preconiza a teoria da objetivação da vontade de evitação do resultado? 

1.104 No que consiste a teoria da possibilidade? 

1.105 No que consiste a teoria da probabilidade? 

1.106 No que consiste a teoria do risco de Frisch? 

1.107 No que consiste a teoria do perigo desprotegido de Herzberg? 

1.108 No que consistem as teorias igualitárias? 

1.109 O que se entende por citação circunduta no direito processual penal?  

1.110 O que é desindiciamento coacto? 

1.111 O que é a ação penal pública subsidiária da pública? 

1.112 O que é “conatus”? 

1.113 No que consiste o estouro de urna? 

1.114 No que consiste a resipiscência no Direito Penal? 

1.115 O que se entende por crime de vitriolagem? 

1.116 Sob o ponto de vista analítico, como se define o crime no sistema quintupartido? 

1.117 O que significa a expressão carrapato penal? 

1.118 O que se entende por tendência de “vorverlagerung”?  

1.119 O que se entende pela teoria do tanto vale? 

1.120 Quais são as principais teorias acerca das limitações à prova ilícita por derivação (exceções às “exclusionary rules”)?  

1.121 O que preconiza a teoria da serendipidade? 

1.122 O que preconiza a teoria da tipicidade conglobante? 

1.123 O que se entende por torres de vigias ou “gatekeepers”? 

1.124 No que consiste o “smurfing” na Lei de Lavagem de Capitais? 

1.125 No que consiste a valoração paralela na esfera do profano? 

1.126 O que são crimes de plástico? 



1.127 No que consiste a infração bagatelar imprópria? 

1.128 Existe diferença entre feminicídio e femicídio? 

1.129 O que se entende por espiritualização, dinamização, desmaterialização ou liquefação dos bens jurídicos tutelados pelo 

Direito Penal? 

1.130 No que consiste o “stalking”? 

1.131 O que são leis de luta ou de combate? 

1.132 O que é clichê fônico? 

1.133 O que se entende por Direito Penal demagogo? 

1.134 No que consiste a teoria da armadilha (doutrina do “entrapment defense”)? 

1.135 No que consiste o interrogatório sub-reptício? 

1.136 O que se entende por doutrina dos sete critérios da valoração da duração indevida do processo? Nesse contexto, o que 

preconiza a regra dos três critérios?  

1.137 O que são as velocidades do Direito Penal? 

1.138 No que consiste o Direito Penal do Inimigo? 

1.139 Em que consiste o dolo enantiomórfico? 

1.140 O que preconiza a teoria das janelas quebradas? 

1.141 O que se compreende por barriga de aluguel no contexto das interceptações telefônicas? 

1.142 No que consiste a interceptação de prospecção? 

1.143 No Direito Penal, o que são corpos errantes em busca de alma? 

1.144 Terminologias diversas referentes a homicídios 

1.145 O que é biandria na seara jurídica? 

1.146 O que é bínubo na seara jurídica? 

1.147 O que é o furto por efração ou efração no furto? 

1.148 O que preconiza a teoria da coculpabilidade (co-culpabilidade)  e a coculpabilidade às avessas no Direito Penal? 

1.149 O que é culpa temerária? 

1.150 O que é crime jabuticaba? 

1.151 O que é norma penal em branco de fundo constitucional? 

1.152 O que é sicário no Direito Penal? 

1.153 O que se entende por vítima primária, secundária e terciária? 

1.154 O que é o “labelling approach”? 

1.155 O que é “strepitus judicii”? 

1.156 O que é “homicidium ex-insidiis”? 

1.157 O que foram os homicídios ou assassinatos Tylenol? 

1.158 Em que consiste a busca exploratória na seara processual penal? 

1.159 O que vem a ser o crime de hermenêutica? 

1.160 Em que consiste o “whistleblowing” no Direito Penal? 

1.161 O que vem a ser crime de sedição? 

1.162 O que é sentença dupla na esfera penal? 

1.163 No que consiste a teoria da perda de uma chance probatória na colaboração premiada? 

1.164 No que consistem as entregas limpa, suja e interdição? 

1.165 No que consiste o direito penal do autor às avessas? 

1.166 No que consiste o direito probatório de 3ª geração (“distinguishing” utilizado pelo STJ – acesso a conversas gravadas 

no WhatsApp)? 

1.167 O que é a síndrome da gaiola de ouro ou dourada no Direito Penal? 

1.168 No que consiste a causalidade hipotética às avessas? 



1.169 O que significa a regra da corroboração cruzada na colaboração premiada? 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL 

2.1 O que é o inconcebível fenômeno da “fossilização da Constituição” diante do efeito vinculante para o Legislativo? 

2.2 O que é “obiter dicta” ou “obter dicta”? 

2.3 O que é inconstitucionalidade circunstancial? 

2.4 O que é lei “ainda constitucional”, ou “inconstitucionalidade progressiva”, ou “declaração de constitucionalidade de 

norma em trânsito para a inconstitucionalidade”? 

2.5 O que é jurisprudência defensiva? 

2.6 O que é “ratio decidendi”? 

2.7 Teoria da inconstitucionalidade por “arrastamento” ou “atração”, ou “inconstitucionalidade consequente de preceitos 

não impugnados”, ou “inconstitucionalidade consequencial” ou “inconstitucionalidade consequente ou derivada” 

2.8 Em que consiste a teoria da transcendência dos motivos determinantes (efeitos irradiantes ou transbordantes)? 

2.9 Em que consiste a derrotabilidade (“defeseability”)? É possível aplicar a derrotabilidade das regras no Brasil? 

2.10 O que é “signaling” ou “sinalização” na seara dos precedentes obrigatórios? 

2.11 O que é o “overruling”? 

2.12 O que é “antecipatory overruling”? 

2.13 O que é teoria do “prospective overruling”? 

2.14 Em que consiste o instituto “overriding” na órbita dos precedentes obrigatórios? 

2.15 Em que consiste a “transformation” dentro dos precedentes judiciais? 

2.16 O que é contrabando legislativo ou caldas da lei? 

2.17 Em que consiste o “distinguishing”? 

2.18 Em que consiste a Constituição plástica? 

2.19 Em que consiste o fenômeno da crise da lei? 

2.20 Em que consiste a inflação legislativa ou crise legislativa? 

2.21 O que é Constituição Biomédica, Constituição Biológica ou Bioconstituições? 

2.22 Em que consiste a Teoria da Katchanga ou do Jogo Real da Katchanga? 

2.23 Em que consiste a Constituição em Branco (“Blanko-Verfassung”)? 

2.24 O que é Constituição culturalista ou cultural? 

2.25 O que é Constituição institucionalista? 

2.26 O que é Constituição oral? 

2.27 O que é Constituição suave? 

2.28 O que é Constituição moldura? 

2.29 O que é Constituição estruturalista? 

2.30 O que é Constituição instrumental? 

2.31 O que é Constituição marxista? 

2.32 O que é Constituição empresarial? 

2.33 O que é eficácia diagonal dos direitos fundamentais? 

2.34 O que se entende por “recall” no Direito Constitucional? 

2.35 O que vem a ser uma Constituição dirigente? 

2.36 O que são heteroconstituições? 

2.37 O que é transconstitucionalismo? 

2.38 O que é o princípio do congelamento do grau hierárquico? O que é princípio do “contrarius actus”? 

2.39 O que é o fenômeno da deslegalização ou da delegificação? 



2.40 O que é controle de evidência (“Evidenzkontrolle”)? 

2.41 O que é controle material de intensidade (“intensivierten inhaltlichen Kontrolle”)? 

2.42 O que é uma subconstituição ou constituições subconstitucionais? 

2.43 Em que consiste a constituição.com (“crowdsourcing”)? 

2.44 Qual é a definição de Constituição compromissória? 

2.45 Em que consiste a autocontenção judicial? 

2.46 Em que consiste a teoria da “Judicial Deference”, “Chevron Deference” ou “Chevron Doctrine”? 

2.47 O que é silêncio administrativo? 

2.48 Qual a natureza jurídica da retrocessão na desapropriação? 

2.49 O que vem a ser retrocessão no instituto da desapropriação? 

2.50 O que vem a ser causa dentro dos requisitos do ato administrativo? 

2.51 Dentro dos requisitos do ato administrativo, o que vem a ser motivo e móvel? 

2.52 Em que consiste a desapropriação indireta ou apossamento administrativo? 

2.53 O que são efeitos reflexos no Direito Administrativo? 

2.54 O que é tredestinação lícita e tredestinação ilícita no Direito Administrativo? 

2.55 Em que consiste o direito de extensão na desapropriação? 

2.56 O que são efeitos prodrômicos ou preliminares no Direito Administrativo? 

2.57 O que é conceito legal inelástico de improbidade administrativa? 

2.58 O que é licitação “carona” ou efeito carona? 

2.59 O que é o princípio da deferência no Direito Administrativo? 

2.60 O que é licitação verde, princípio da licitação verde ou princípio da licitação sustentável? 

2.61 O que é licitação fracassada? 

2.62 O que é licitação deserta? 

2.63 O que é licitação dispensável? 

2.64 O que é licitação dispensada? 

2.65 O que é cláusula de exceção do contrato não cumprido ou “exceptio non adimpleti contractus” no Direito 

Administrativo? 

2.66 Em que consiste o instituto da desapropriação por zona ou desapropriação extensiva? 

2.67 O que é ato enunciativo no Direito Administrativo? 

2.68 O que significa acomodação razoável (adaptação razoável) e ônus indevido? 

2.69 O que são as políticas públicas? 

2.70 No que consiste o desacordo moral razoável? 

2.71 Em que consiste a Constituição como estatuto do poder? 

2.72 Em que consiste a judicialização? 

2.73 Em que consistem as escolhas trágicas? 

2.74 Em que consiste o ativismo judicial? 

2.75 Em que consiste o chamado “Estado de Coisas Inconstitucional”? 

2.76 Em que consiste a teoria da reserva do possível? 

2.77 O que é a teoria do reforço da democracia? 

2.78 O que é constitucionalismo do porvir? 

2.79 O que é Constituição jurisnaturalista? 

2.80 O que é Constituição positivista? 

2.81 O que é leitura moral da Constituição? 

2.82 O que é minimalismo e maximalismo no Direito Constitucional? 

2.83 O que é o interpretativismo no Direito Constitucional? 



2.84 O que é o não interpretativismo no Direito Constitucional? 

2.85 O que é mínimo existencial? 

2.86 O que é realismo jurídico? 

2.87 O que é supremacia constitucional? 

2.88 O que significa pragmatismo jurídico no Direito Constitucional? 

2.89 O que é reelegibilidade? 

2.90 O que se entende por autodesincompatibilização? 

2.91 O que se entende por desincompatibilização? 

2.92 O que se entende por desincompatibilização definitiva? 

2.93 O que se entende por desincompatibilização temporária? 

2.94 O que se entende por heterodesincompatibilização? 

2.95 O que se entende por inelegibilidade absoluta? 

2.96 O que se entende por inelegibilidade cominada? 

2.97 O que se entende por inelegibilidade inata? 

2.98 O que se entende por inelegibilidade relativa? 

2.99 O que significa apátrida ou “heimatlos”? 

2.100 O que significa polipátrida? 

2.101 O que significa bipartidarismo? 

2.102 O que significa pluripartidarismo, multipartidarismo ou polipartidarismo? 

2.103 O que significa monopartidarismo? 

2.104 O que significa batimento nacional eleitoral? 

2.105 O que vem a ser candidatura nata? 

2.106 O que vem a ser direito de antena? 

2.107 O que vem a ser o Título Net? 

2.108 O que vêm a ser teoria da própria conta e risco e teoria dos votos engavetados no processo eleitoral? 

2.109 O que vem a ser zerésima? 

2.110 O que vem a ser ineligibilidade reflexa? 

2.111 O que vem a ser nacionalidade originária potestativa? 

2.112 Constituição semântica 

2.113 Em que consiste a Constituição aberta? 

2.114 Em que consiste a Constituição negativa? 

2.115 Em que consiste a Constituição nominal? 

2.116 Em que consiste a Constituição normativa? 

2.117 Em que consiste a Constituição viva? 

2.118 O que é critério de natureza “normogenética” no Direito Constitucional? 

2.119 O que é a teoria da “dupla reforma” ou da reforma em “dois tempos”? 

2.120 O que é mutação constitucional? 

2.121 O que é Constituição real? 

2.122 O que é Constituição total? 

2.123 O que é uma decisão “manipuladora”, “manipulativa” ou “sentenze manipolative”? 

2.124 O que traduz os “silêncios eloquentes” constitucionais? 

2.125 O que vem a ser poder constituinte difuso? 

2.126 O que é poliarquia? 

2.127 Em que consiste a metodologia “fuzzy” ou “fuzzysmo” aplicada aos direitos à prestação? 



2.128 Em que consiste a Teoria dos Dois Corpos do Rei? 

2.129 Em que consiste o Constitucionalismo “Whig” ou Termidoriano? 

2.130 Em que consiste o dilema do prisioneiro? 

2.131 Em que consiste o “Hate Speech” ou o Discurso do Ódio? 

2.132 O que é a Teoria da Reserva do Impossível? 

2.133 O que preconiza a Teoria dos Jogos? 

2.134 O que é cláusula “full bench” ou de reserva de plenário? 

2.135 O que é expressão de desprezo no Direito Constitucional? 

2.136 O que é plutocracia? 

2.137 O que é Teoria do Limite dos Limites? 

2.138 O que são ações afirmativas (denominadas também de discriminação positiva)? 

2.139 O que são as chamadas válvulas de panela de pressão no Direito Constitucional? 

2.140 O que se entende por erosão da consciência constitucional? 

2.141 O que significa cláusula de barreira ou de desempenho? 

2.142 O que significa verticalização? 

2.143 O que vem a ser propaganda eleitoral gratuita desblocada? 

2.144 O que vem a ser o camaleão normativo? 

2.145 O que é desautarquização das autarquias? 

2.146 O que é motivação aliunde? 

2.147 O que se entende por pan-principiologia ou pan-principiologismo? 

2.148 O que é controle de justificabilidade ou de sustentabilidade (“Vertretbarkeitskontrolle”)? 

2.149 O que é efeito repique? 

2.150 Em que consiste a expressão francesa “effect cliquet” ou efeito “cliquet” no Direito Constitucional? 

3. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL 

3.1 O que é fase de puntuação no campo da teoria dos contratos no Direito Civil? 

3.2 Do que se trata a Teoria da Escada Ponteana? 

3.3 Qual o conceito de contratos coligados? 

3.4 O que é contrato vaca-papel? 

3.5 Qual a origem histórica do prazo de um ano e dia adotado para distinguir as ações possessórias de força nova e velha 

pelo CPC/1973? 

3.6 O que se entende por inferno de severidade (“enfer de severité”)? 

3.7 O que são luvas no âmbito da locação? 

3.8 O que é fase de policitação ou oblação no Direito Civil? 

3.9 Qual o conceito de contrato aleatório “emptio rei speratae” ou “emptio rei speratae”? 

3.10 Qual o conceito de contrato aleatório “emptio spei” ou “emptio spei”? 

3.11 O que é contrato de mútuo feneratício? 

3.12 Em que consistem o “solvens” e o “accipiens” no campo das obrigações e no campo contratual? 

3.13 Em que consiste o sinalagma no campo das obrigações contratuais? 

3.14 O que é contrato de estandardização ou contrato “standard” na relação consumeirista? 

3.15 Qual a definição de obrigação portável ou “portable”? 

3.16 Qual a definição de obrigação quesível ou “quérable”? 

3.17 O que é o efeito gangorra no Direito Civil? 

3.18 Em que consiste o princípio da gravitação jurídica no Direito Civil? 



3.19 O que se entende por uniões estáveis plúrimas ou paralelas? 

3.20 Em que consiste o poliamorismo, poliamor ou união poliafetiva? 

3.21 Em que consistem as terminologias “schuld” e “haftung” no Direito Civil? 

3.22 Em que consiste o casamento de furto ou de “juras”? 

3.23 Em que consiste o “duty to mitigate the loss” (o dever do credor de mitigar as próprias perdas)? 

3.24 O que é “tu quoque”? 

3.25 O que é cláusula de “stoppel”? 

3.26 O que é a teoria dos atos emulativos (“aemulatio”)? 

3.27 O que é parentesco espiritual? 

3.28 O que é casamento de conhoçudo ou casamento de maridos conhoçudos? 

3.29 O que é comoriência? 

3.30 O que é “supressio” (“Verwirkung”) e “surrectio” (“Erwirkung”)? 

3.31 O que é proibição de comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”)? 

3.32 Em que consiste a simulação inocente ou tolerável? 

3.33 O que é contrato consigo mesmo ou autocontrato? 

3.34 O que vem a ser o princípio da fungibilidade em matéria recursal? 

3.35 Em que consiste a tomada de decisão apoiada? 

3.36 O que é casamento nuncupativo? 

3.37 O que é colação no Direito Sucessório? 

3.38 No que consiste a fertilização “in vitro”? 

3.39 Quando ocorrerá a morte presumida? 

3.40 O que é a teoria da perda de uma chance? 

3.41 O que é inseminação artificial e quais suas modalidades? 

3.42 O que é nascituro? 

3.43 O que é natimorto? 

3.44 O que é o princípio da primazia do mérito em grau recursal? 

3.45 O que é Síndrome da Alienação Parental? 

3.46 O que é sociedade de fato? 

3.47 O que é sociedade irregular? 

3.48 O que são danos sociais? 

3.49 O que são negócios neutros? 

3.50 Pessoa física ou natural ou de existência visível  

3.51 Princípio da Coexistência no Direito Civil (Sucessão)  

3.52 Princípio da Intangibilidade da Legítima no Direito Civil (Sucessão)  

3.53 Teoria do desamor, do abandono afetivo ou do abandono paterno filial  

3.54 Em que consiste o “insider trading”? 

3.55 O que é a adoção à brasileira? 

3.56 O que é álveo abandonado? 

3.57 O que é acessão? 

3.58 O que é acessão artificial? 

3.59 O que é acessão natural? 

3.60 O que é aluvião? 

3.61 O que é avulsão? 

3.62 O que é composse? 



3.63 O que é confusão, comistão (comissão) e adjunção no Direito Civil? 

3.64 O que é multipropriedade ou “time sharing”? 

3.65 O que vem a ser o conjunto-imagem (conjunto imagem) ou “trade dress”? 

3.66 O que é o desequilíbrio no exercício jurídico? 

3.67 No que consiste a “day trade”? 

3.68 No que consiste a guarda por nidação ou aninhamento? 

3.69 Em que consiste a responsabilidade civil “effusi et dejects”? 

3.70 Em que consiste a responsabilidade pressuposta? 

3.71 O que preconiza a Teoria do Corpo Neutro? 

3.72 Em que consiste o contrato leonino? 

3.73 Em que consistem o namoro simples, o namoro qualificado e a união estável? 

3.74 Inalegabilidade das nulidades formais  

3.75 No que consiste o contrato cotalício? 

3.76 O que é “demurrage” no Direito Empresarial? 

3.77 O que é contrato síngrafo? 

3.78 O que é perfilhação? 

3.79 O que é desbiologização da paternidade? 

3.80 O que é gestação em útero alheio, barriga de aluguel, mãe de aluguel ou mãe substituta? 

3.81 O que é o concepturo? 

3.82 O que se entende por guarda alternada, pingue-pongue ou guarda do mochileiro? 

3.83 O que é família anaparental? 

3.84 O que é família homoafetiva? 

3.85 O que é família mosaico, pluriparental, poliparental ou multiparental? 

3.86 O que é adoção póstuma? 

3.87 O que é “bullying”? 

3.88 O que é a teoria do adimplemento substancial (ou do “substantial performance”)? 

3.89 O que é cláusula penal? 

3.90 O que é contrato de alquilaria? 

3.91 O que é contrato de gaveta? 

3.92 O que é contrato de “gré à gré”? 

3.93 O que é culpa aquiliana ou responsabilidade aquiliana? 

3.94 O que é dano bumerangue? 

3.95 O que é dano indireto? 

3.96 O que é dano reflexo? 

3.97 O que é quase contrato? 

3.98 O que é “exceptio doli” (exceção dolosa)? 

3.99 O que são arras confirmatórias? 

3.100 O que são arras penitenciais? 

3.101 O que se entende por dano “in re ipsa”? 

3.102 O que se entende por teoria do desestímulo, da função punitiva, pedagógica (pena privada) ou do “punitive damage”? 

3.103 O que é cláusula “3 irmãs” ou cláusula das três irmãs? 

3.104 O que é o direito de não saber? 

3.105 O que vem a ser o direito ao esquecimento? 

3.106 O que se entende por casamento putativo? 



3.107 O que preconiza a teoria poliédrica no Direito Empresarial? 

3.108 O que é insígnia no Direito Empresarial? 

3.109 O que é aviamento? 

3.110 Em que consiste a clientela? 

3.111 O que é exceção de inseguridade? 

3.112 O que é “inconterms” no Direito Empresarial? 

3.113 O que é tutela de evidência? 

3.114 O que se entende por nulidade de algibeira? 

3.115 O que se entende por agnome, axiônimo, hipocorístico, alcunha ou epíteto e cognome? 

3.116 O que é cabecel? 

3.117 O que são deveres laterais, anexos, secundários, acessórios ou satelitários? 

3.118 O que é responsabilidade civil pela perda do tempo livre ou desvio produtivo de consumo? 

3.119 O que é teoria da molecularização do conflito ou da tutela? 

3.120 O que é prova diabólica? O que é prova unilateral e bilateralmente diabólica? 

4. DIREITOS DIFUSOS, CONSUMIDOR, ECA, INTERNACIONAL, TRIBUTÁRIO E FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 

4.1 O que vem a ser o “teaser” no Direito do Consumidor? 

4.2 O que vem a ser o “chamariz” no Direito do Consumidor? 

4.3 O que é reestilização no Direito do Consumidor? A reestilização é válida? 

4.4 O que é “puffing” na relação consumeirista? 

4.5 O que é “merchandising” no Direito do Consumidor? 

4.6 O que se entende por instituto ou fenômeno do “business purpose” no Direito Tributário? 

4.7 Em que consiste o princípio da transversalidade (princípio da ubiquidade, princípio da consideração da variável 

ambiental nos processos decisórios) no Direito Ambiental? 

4.8 O que é o biocentrismo no Direito Ambiental? 

4.9 O que é fase holística no Direito Ambiental? 

4.10 O que é antropocentrismo alargado no Direito Ambiental? 

4.11 O que é Teoria Dualista no Direito Internacional? 

4.12 Qual o conceito da Teoria Dualista Moderada no Direito Internacional? 

4.13 Qual o conceito da Teoria Dualista Radical no Direito Internacional? 

4.14 O que são normas “jus cogens” ou “ius cogens” no Direito Internacional? 

4.15 O que é “soft law” no Direito Internacional? 

4.16 Em que consiste o conflito duplo ou bidimensional ou conflito de segundo grau no Direito Internacional? 

4.17 O que se entende por primeira infância? 

4.18 O que se entende por criança “cidadã”? 

4.19 Em que consiste o “drawback”? 

4.20 O que se entende por elisão tributária no Direito Tributário? 

4.21 O que se entende por elusão fiscal ou elusão tributária no Direito Tributário? 

4.22 O que se entende por evasão tributária no Direito Tributário? 

4.23 Relacione o poder criativo do juiz com a metáfora da Estátua de Milos 

4.24 O que é o Teorema de Coase? 

4.25 O que é o Teorema de Pigou? 

4.26 O que vêm a ser as “regras de Tóquio”? 

4.27 O que se entende pela Teoria do Ulisses desacorrentado (ou liberto)? 



4.28 O que é niilismo na Filosofia do Direito? 

4.29 O que é teoria ou regra de calibração? 

4.30 O que é zetética? 

4.31 O que é a Teoria da Régua Lésbica Aristotélica ou da Régua de Lesbos? 

Índice Remissivo 

  


