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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?
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