QUESTÕES DE DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
Prof. Alexandre Fernandes

1) (XXII EOU) Antônio, vendedor, celebrou contrato de compra e venda com Joaquim,
comprador, no dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X no valor de R$
20.000,00, sendo o pagamento efetuado à vista na data de assinatura do contrato. Ficou
estabelecido ainda que a entrega do bem seria feita 30 dias depois, em 1º de outubro de 2016,
na cidade do Rio de Janeiro, domicílio do vendedor. Contudo, no dia 25 de setembro, uma
chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído pela enchente, com
perda total. Considerando a descrição dos fatos, Joaquim
A) não faz jus à devolução do pagamento de R$ 20.000,00.
B) terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, não teve
culpa.
C) terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, teve culpa.
D) terá direito à devolução de 100% do valor, pois ainda não havia ocorrido a tradição no
momento do perecimento do bem.

2) (XIX EOU) A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida para a Galeria da Vinci
pela importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ele se comprometeu a entregar a obra dez
dias após o recebimento da quantia estabelecida, que foi paga à vista. A galeria organizou,
então, uma grande exposição, na qual a principal atração seria a escultura Liberdade. No dia
ajustado, quando dirigia seu carro para fazer a entrega, Lúcio avançou o sinal, colidiu com
outro veículo, e a obra foi completamente destruída. O anúncio pela galeria de que a peça não
seria mais exposta fez com que diversas pessoas exercessem o direito de restituição dos valores
pagos a título de ingresso.
Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.

A) Lúcio deverá entregar outra obra de seu acervo à escolha da Galeria da Vinci, em
substituição à escultura Liberdade.
B) A Galeria da Vinci poderá cobrar de Lúcio o equivalente pecuniário da escultura Liberdade
mais o prejuízo decorrente da devolução do valor dos ingressos relativos à exposição.
C) Por se tratar de obrigação de fazer infungível, a Galeria da Vinci não poderá mandar
executar a prestação às expensas de Lúcio, restando-lhe pleitear perdas e danos.
D) Com o pagamento do preço, transferiu-se a propriedade da escultura para a Galeria da
Vinci, razão pela qual ela deve suportar o prejuízo pela perda do bem.

3) (2010.2 EOU) João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso,
sem culpa sua, o bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, ao caso de João aplica-se o
seguinte regime jurídico:
(A) a obrigação fica resolvida, com a devolução de valores eventualmente pagos.
(B) a obrigação subsiste, com a entrega da coisa no estado em que se encontra.
(C) a obrigação subsiste, com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no
preço proporcional à deterioração.
(D) a obrigação poderá ser resolvida, com a devolução de valores eventualmente pagos, ou
subsistir, com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço
proporcional à deterioração, cabendo ao credor a escolha de uma dentre as duas soluções.

4) (XIX EOU) No dia 2 de agosto de 2014, Teresa celebrou contrato de compra e venda com
Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras, no dia 20 de
setembro de 2015. O contrato foi silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser
entregue. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
A) Trata-se de obrigação facultativa, uma vez que Carla tem a faculdade de escolher qual das
prestações entregará a Teresa.

B) Como se trata de obrigação alternativa, Teresa pode se liberar da obrigação entregando 50
computadores ou 50 impressoras, à sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu a escolha
ao credor.
C) Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Teresa, ela poderá optar por entregar a Carla
25 computadores e 25 impressoras.
D) Se, por culpa de Teresa, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a
Carla a escolha, ficará aquela obrigada a pagar somente os lucros cessantes.

5) (XVII EOU) Gilvan (devedor) contrai empréstimo com Haroldo (credor) para o pagamento
com juros do valor do mútuo no montante de R$ 10.000,00. Para facilitar a percepção do
crédito, a parte do polo ativo obrigacional ainda facultou, no instrumento contratual firmado, o
pagamento do montante no termo avençado ou a entrega do único cavalo da raça manga larga
marchador da fazenda, conforme escolha a ser feita pelo devedor.
Ante os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
A) Trata-se de obrigação alternativa.
B) Cuida-se de obrigação de solidariedade em que ambas as prestações são infungíveis.
C) Acaso o animal morra antes da concentração, extingue-se a obrigação.
D) O contrato é eivado de nulidade, eis que a escolha da prestação cabe ao credor

6) (2010.3 EOU) João deverá entregar quatro cavalos da raça X ou quatro éguas da raça X a
José. O credor, no momento do adimplemento da obrigação, exige a entrega de dois cavalos da
raça X e de duas éguas da raça X. Nesse caso, é correto afirmar que as prestações
(A) alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha.
(B) alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha.
(C) facultativas são inconciliáveis, quando a escolha couber ao credor.
(D) facultativas são conciliáveis, quando a escolha couber ao credor.

7) (2010.3 EOU) Danilo celebrou contrato por instrumento particular com Sandro, por meio do
qual aquele prometera que seu irmão, Reinaldo, famoso cantor popular, concederia uma
entrevista exclusiva ao programa de rádio apresentado por Sandro, no domingo seguinte. Em
contrapartida, caberia a Sandro efetuar o pagamento a Danilo de certa soma em dinheiro.
Todavia, chegada a hora do programa, Reinaldo não compareceu à rádio. Dias depois, Danilo
procurou Sandro, a fim de cobrar a quantia contratualmente prevista, ao argumento de que,
embora não tenha obtido êxito, envidara todos os esforços no sentido de convencer o seu irmão
a comparecer. A respeito da situação narrada, é correto afirmar que Sandro
(A) não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de
resultado, sendo, ainda, autorizado a Sandro obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo.
(B) não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, por ser o contrato nulo, tendo em vista
que Reinaldo não é parte contratante.
(C) está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de
meio, restando a Sandro o direito de cobrar perdas e danos diretamente de Reinaldo.
(D) está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de
meio, sendo incabível a cobrança de perdas e danos de Reinaldo.

8) (2010.2 EOU) Assinale a alternativa que contemple exclusivamente obrigação propter rem:
(A) a obrigação de indenizar decorrente da aluvião e aquela decorrente da avulsão.
(B) a hipoteca e o dever de pagar as cotas condominiais.
(C) o dever que tem o servidor da posse de exercer o desforço possessório e o dever de pagar as
cotas condominiais.
(D) a obrigação que tem o proprietário de um terreno de indenizar o terceiro que, de boa-fé,
erigiu benfeitorias sobre o mesmo.

9) (XXX EOU) Lucas, interessado na aquisição de um carro seminovo, procurou Leonardo, que
revende veículos usados. Ao final das tratativas, e para garantir que o negócio seria fechado,
Lucas pagou a Leonardo um percentual do valor do veículo, a título de sinal. Após a celebração
do contrato, porém, Leonardo informou a Lucas que, infelizmente, o carro que haviam
negociado já havia sido prometido informalmente para um outro comprador, velho amigo de
Leonardo, motivo pelo qual Leonardo não honraria a avença. Frustrado, diante do
inadimplemento de Leonardo, Lucas procurou você, como advogado(a), para orientá-lo. Nesse
caso, assinale a opção que apresenta a orientação dada.
A) Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, com atualização monetária,
juros e honorários de advogado, mas não o seu equivalente.
B) Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, mais o seu equivalente, com
atualização monetária, juros e honorários de advogado.
C) Leonardo terá de restituir a Lucas apenas metade do valor pago a título de sinal, pois
informou, tão logo quanto possível, que não cumpriria o contrato.
D) Leonardo não terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, pois este é computado
como início de pagamento, o qual se perde em caso de inadimplemento.

10) (XVIII EOU) Renato é proprietário de um imóvel e o coloca à venda, atraindo o interesse de
Mário. Depois de algumas visitas ao imóvel e conversas sobre o seu valor, Renato e Mário,
acompanhados de corretor, realizam negócio por preço certo, que deveria ser pago em três
parcelas: a primeira, paga naquele ato a título de sinal e princípio de pagamento, mediante
recibo que dava o negócio por concluído de forma irretratável; a segunda deveria ser paga em
até trinta dias, contra a exibição das certidões negativas do vendedor; a terceira seria paga na
data da lavratura da escritura definitiva, em até noventa dias a contar do fechamento do
negócio. Antes do pagamento da segunda parcela, Mário celebra, com terceiros, contratos de
promessa de locação do imóvel por temporada, recebendo a metade de cada aluguel
antecipadamente. Renato, ao tomar conhecimento de que Mário havia celebrado as promessas
de locação por temporada, percebeu que o imóvel possuía esse potencial de exploração. Em
virtude disso, Renato arrependeu-se do negócio e, antes do vencimento da segunda parcela do
preço, notificou o comprador e o corretor, dando o negócio por desfeito.

Com base na hipótese formulada, assinale a afirmativa correta.
A) O vendedor perde o sinal pago para o comprador, porém nada mais lhe pode ser exigido,
não sendo devida a comissão do corretor, já que o negócio foi desfeito antes de aperfeiçoar-se.
B) O vendedor perde o sinal pago para o comprador, porém nada mais lhe pode ser exigido
pelo comprador. Contudo, é devida a comissão do corretor, não obstante o desfazimento do
negócio antes de aperfeiçoar-se.
C) O vendedor perde o sinal pago e o comprador pode exigir uma indenização pelos prejuízos a
que a desistência deu causa, se o seu valor superar o do sinal dado, não sendo devida a
comissão do corretor, já que o negócio foi desfeito antes de aperfeiçoar-se.
D) O vendedor perde o sinal pago e o comprador pode exigir uma indenização pelos prejuízos a
que a desistência deu causa, se o seu valor superar o do sinal dado, sendo devida a comissão do
corretor, não obstante o desfazimento do negócio antes de aperfeiçoar-se.

11) (XXVI EOU) Paula é credora de uma dívida de R$ 900.000,00 assumida solidariamente por
Marcos, Vera, Teresa, Mirna, Júlio, Simone, Úrsula, Nestor e Pedro, em razão de mútuo que a
todos aproveita. Antes do vencimento da dívida, Paula exonera Vera e Mirna da solidariedade,
por serem amigas de longa data. Dois meses antes da data de vencimento, Júlio, em razão da
perda de seu emprego, de onde provinha todo o sustento de sua família, cai em insolvência.
Ultrapassada a data de vencimento, Paula decide cobrar a dívida.
Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.
A) Vera e Mirna não podem ser exoneradas da solidariedade, eis que o nosso ordenamento
jurídico não permite renunciar a solidariedade de somente alguns dos devedores.
B) Se Marcos for cobrado por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida e,
posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas quotas-partes. A parte de Júlio será rateada
entre todos os devedores solidários, inclusive Vera e Mirna.
C) Se Simone for cobrada por Paula deverá efetuar o pagamento integral da dívida e,
posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas quotas-partes, inclusive Júlio.

D) Se Mirna for cobrada por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida e,
posteriormente, poderá cobrar as quotas-partes dos demais. A parte de Júlio será rateada entre
todos os devedores solidários, com exceção de Vera.

12) (XXIV EOU) André, Mariana e Renata pegaram um automóvel emprestado com Flávio,
comprometendo-se solidariamente a devolvê-lo em quinze dias. Ocorre que Renata, dirigindo
acima do limite de velocidade, causou um acidente que levou à destruição total do veículo.
Assinale a opção que apresenta os direitos que Flávio tem diante dos três.
A) Pode exigir, de qualquer dos três, o equivalente pecuniário do carro, mais perdas e danos.
B) Pode exigir, de qualquer dos três, o equivalente pecuniário do carro, mas só pode exigir
perdas e danos de Renata.
C) Pode exigir, de cada um dos três, um terço do equivalente pecuniário do carro e das perdas e
danos.
D) Pode exigir, de cada um dos três, um terço do equivalente pecuniário do carro, mas só pode
exigir perdas e danos de Renata.

13) (XX EOU) Paulo, João e Pedro, mutuários, contraíram empréstimo com Fernando,
mutuante, tornando-se, assim, devedores solidários do valor total de R$ 6.000,00 (seis mil
reais). Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou-o da solidariedade. João, por sua vez,
tornou-se insolvente. No dia do vencimento da dívida, Pedro pagou integralmente o
empréstimo. Considerando a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.
A) Pedro não poderá regredir contra Paulo para que participe do rateio do quinhão de João, pois
Fernando o exonerou da solidariedade.
B) Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar de Paulo o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).
C) Ao pagar integralmente a dívida, Pedro se sub-roga nos direitos de Fernando, permitindo-se
que cobre a integralidade da dívida dos demais devedores.

D) Pedro deveria ter pago a Fernando apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois a exoneração da
solidariedade em relação a Paulo importa, necessariamente, a exoneração da solidariedade em
relação a todos os codevedores.

14) (XVIII EOU) Joana e suas quatro irmãs, para comemorar as bodas de ouro de seus pais,
contrataram Ricardo para organizar a festa. No contrato ficou acordado que as cinco irmãs
arcariam solidariamente com todos os gastos. Ricardo, ao requerer o sinal de pagamento,
previamente estipulado no contrato, não obteve sucesso, pois cada uma das irmãs informava
que a outra tinha ficado responsável pelo pagamento. Ainda assim, Ricardo cumpriu sua parte
do acordado. Ao final da festa, Ricardo foi até Joana para cobrar pelo serviço, sem sucesso.
Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
A) Se Ricardo resolver ajuizar demanda em face somente de Joana, as outras irmãs, ainda
assim, permanecerão responsáveis pelo débito.
B) Se Joana pagar o preço total do serviço sozinha, poderá cobrar das outras, ficando sem
receber se uma delas se tornar insolvente.
C) Se uma das irmãs de Joana falecer deixando dois filhos, qualquer um deles deverá arcar com
o total da parte de sua mãe.
D) Ricardo deve cobrar de cada irmã a sua quota-parte para receber o total do serviço, uma vez
que se trata de obrigação divisível.

15) (2010.2 EOU) Com relação ao regime da solidariedade passiva, é correto afirmar que:
(A) cada herdeiro pode ser demandado pela dívida toda do devedor solidário falecido.
(B) com a perda do objeto por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste
no pagamento do equivalente pecuniário, mas pelas perdas e danos somente poderá ser
demandado o culpado.
(C) se houver atraso injustificado no cumprimento da obrigação por culpa de um dos devedores
solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do valor principal, mas pelos juros da mora
somente poderá ser demandado o culpado.

(D) as exceções podem ser aproveitadas por qualquer dos devedores solidários, ainda que sejam
pessoais apenas a um deles.

16) (XXVII EOU) Renata financiou a aquisição de seu veículo em 36 parcelas e vinha pagando
pontualmente todas as prestações. Entretanto, a recente perda de seu emprego fez com que não
conseguisse manter em dia a dívida, tendo deixado de pagar, justamente, as duas últimas
prestações (35ª e 36ª). O banco que financiou a aquisição, diante do inadimplemento, optou
pela resolução do contrato. Tendo em vista o pagamento das 34 parcelas anteriores, pode-se
afirmar que a conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé, em razão do(a)
A) dever de mitigar os próprios danos.
B) proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
C) adimplemento substancial.
D) dever de informar.

17) (XXII EOU) Festas Ltda., compradora, celebrou, após negociações paritárias, contrato de
compra e venda com Chocolates S/A, vendedora. O objeto do contrato eram 100 caixas de
chocolate, pelo preço total de R$ 1.000,00, a serem entregues no dia 1º de novembro de 2016,
data em que se comemorou o aniversário de 50 anos de existência da sociedade. No contrato,
estava prevista uma multa de R$ 1.000,00 caso houvesse atraso na entrega. Chocolates S/A,
devido ao excesso de encomendas, não conseguiu entregar as caixas na data combinada, mas
somente dois dias depois. Festas Ltda., dizendo que a comemoração já havia acontecido,
recusou-se a receber e ainda cobrou a multa. Por sua vez, Chocolates S/A não aceitou pagar a
multa, afirmando que o atraso de dois dias não justificava sua cobrança e que o produto
vendido era o melhor do mercado.
Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
A) Festas Ltda. tem razão, pois houve o inadimplemento absoluto por perda da utilidade da
prestação e a multa é uma cláusula penal compensatória.

B) Chocolates S/A não deve pagar a multa, pois a cláusula penal, quantificada em valor
idêntico ao valor da prestação principal, é abusiva.
C) Chocolates S/A adimpliu sua prestação, ainda que dois dias depois, razão pela qual nada
deve a título de multa.
D) Festas Ltda. só pode exigir 2% de multa (R$ 20,00), teto da cláusula penal, segundo o
Código de Defesa do Consumidor.

18) (XVII EOU) Carlos Pacheco e Marco Araújo, advogados recém-formados, constituem a
sociedade P e A Advogados. Para fornecer e instalar todo o equipamento de informática, a
sociedade contrata José Antônio, que, apesar de não realizar essa atividade de forma habitual e
profissional, comprometeu-se a adimplir sua obrigação até o dia 20/02/2015, mediante o
pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no ato da celebração do contrato. O
contrato celebrado é de natureza paritária, não sendo formado por adesão. A cláusula oitava do
referido contrato estava assim redigida: “O total inadimplemento deste contrato por qualquer
das partes ensejará o pagamento, pelo infrator, do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais)”. Não havia, no contrato, qualquer outra cláusula que se referisse ao inadimplemento ou
suas consequências. No dia 20/02/2015, José Antônio telefona para Carlos Pacheco e lhe
comunica que não vai cumprir o avençado, pois celebrou com outro escritório de advocacia
contrato por valor superior, a lhe render maiores lucros.
Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
A) Diante da recusa de José Antônio a cumprir o contrato, a sociedade poderá persistir na
exigência do cumprimento obrigacional ou, alternativamente, satisfazer-se com a pena
convencional.
B) A sociedade pode pleitear o pagamento de indenização superior ao montante fixado na
cláusula oitava, desde que prove, em juízo, que as perdas e os danos efetivamente sofridos
foram superiores àquele valor.
C) A sociedade pode exigir o cumprimento da cláusula oitava, classificada como cláusula penal
moratória, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

D) Para exigir o pagamento do valor fixado na cláusula oitava, a sociedade deverá provar o
prejuízo sofrido.

19) (XXV EOU) Em 05 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante contrato de compra e venda,
adquiriu de Fernando um computador seminovo (ano 2014) da marca Massa pelo valor de R$
5.000,00. O pagamento foi integralizado à vista, no mesmo dia, e foi previsto no contrato que o
bem seria entregue em até um mês, devendo Fernando contatar Sérgio, por telefone, para que
este buscasse o computador em sua casa. No contrato, também foi prevista multa de R$ 500,00
caso o bem não fosse entregue no prazo combinado. Em 06 de janeiro de 2017, Sérgio, muito
ansioso, ligou para Fernando perguntando pelo computador, mas teve como resposta que o
atraso na entrega se deu porque a irmã de Fernando, Ana, que iria trazer um computador novo
para ele do exterior, tinha perdido o voo e só chegaria após uma semana. Por tal razão,
Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de
imediato a Sérgio.
Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
A) Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem) ou a
cláusula penal de R$ 500,00, não podendo ser cumulada a multa com a obrigação principal.
B) Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem)
simultaneamente à multa de R$ 500,00, tendo em vista ser cláusula penal moratória.
C) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do
bem), não a multa, pois o atraso foi por culpa de terceiro (Ana), e não de Fernando.
D) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a cláusula penal de R$ 500,00, não a execução
específica da obrigação (entrega do bem), que depende de terceiro (Ana).

20) (XVIII EOU) Vitor e Paula celebram entre si, por escritura particular levada a registro em
cartório de títulos e documentos, contrato de mútuo por meio do qual Vitor toma emprestada de
Paula a quantia de R$ 10.000,00, obrigando-se a restituir o montante no prazo de três meses.
Em garantia da dívida, Vitor constitui em favor de Paula, por meio de instrumento particular,
direito real de penhor sobre uma joia de que é proprietário.

Vencido o prazo estabelecido para o pagamento da dívida, Vitor procura Paula e explica que
não dispõe de dinheiro para quitar o débito. Propõe então que, em vez da quantia devida, Paula
receba, em pagamento da dívida, a propriedade da coisa empenhada.
Assinale a opção que indica a orientação correta a ser transmitida a Paula.
A) Para ter validade, o acordo sugerido por Vitor deve ser celebrado mediante escritura pública.
B) O acordo sugerido por Vitor não tem validade, uma vez que constitui espécie de pacto
proibido pela lei.
C) Para ter validade, o acordo sugerido deve ser homologado em juízo.
D) O acordo sugerido por Vitor é válido, uma vez que constitui espécie de pacto cuja licitude é
expressamente reconhecida pela lei.

21) (IX EOU) Tiago celebrou com Ronaldo contrato de compra e venda de dez máquinas de
costura importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em trinta e seis
prestações mensais e consecutivas com reajuste a cada doze meses conforme taxa Selic, a ser
efetuado no domicílio do credor. O contrato estabeleceu, ainda, a incidência de juros
moratórios, no importe de 2% (dois por cento) do valor da parcela em atraso, e cláusula penal,
fixada em 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de inadimplência. Após o
pagamento de nove parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada
por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30% (trinta por cento) sobre o valor da
última parcela paga sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio.
Tiago não concordou com o reajuste e ao tentar efetuar o pagamento da décima parcela com
base no valor inicialmente ajustado teve o pagamento recusado por Ronaldo.
Considerando o caso acima e as regras previstas no Código Civil, assinale a afirmativa correta.
A) Caso Tiago consigne o valor da décima parcela por meio de depósito judicial, poderá
levantá-lo enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não o impugnar, desde que pague todas
as despesas.

B) Na hipótese de Tiago consignar judicialmente duas máquinas de costura com a finalidade de
afastar a incidência dos encargos moratórios e da cláusula penal, este depósito será apto a
liberá-lo da obrigação assumida.
C) O depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do
vínculo obrigacional, isentando-o do pagamento dos juros moratórios e da cláusula penal.
D) Tiago poderá depositar o valor referente à décima parcela sob o fundamento de injusta
recusa, porém não poderá discutir, no âmbito da ação consignatória, a abusividade ou
ilegalidade das cláusulas contratuais.

22) (XIV EOU) João é locatário de um imóvel residencial de propriedade de Marcela, pagando
mensalmente o aluguel por meio da entrega pessoal da quantia ajustada. O locatário tomou
ciência do recente falecimento de Marcela ao ler “comunicação de falecimento” publicada
pelos filhos maiores e capazes de Marcela, em jornal de grande circulação. Marcela, à época do
falecimento, era viúva. Aproximando-se o dia de vencimento da obrigação contratual, João
pretende quitar o valor ajustado. Todavia, não sabe a quem pagar e sequer tem conhecimento
sobre a existência de inventário. De acordo com os dispositivos que regem as regras de
pagamento, assinale a afirmativa correta.
A) João estará desobrigado do pagamento do aluguel desde a data do falecimento de Marcela.
B) João deverá proceder à imputação do pagamento, em sua integralidade, a qualquer dos filhos
de Marcela, visto que são seus herdeiros.
C) João estará autorizado a consignar em pagamento o valor do aluguel aos filhos de Marcela.
D) João deverá utilizar-se da dação em pagamento para adimplir a obrigação junto aos filhos
maiores de Marcela, estando estes obrigados a aceitar.

23) (V EOU) A dação em pagamento é
(A) modalidade de obrigação facultativa, na qual o credor consente em receber objeto diverso
ao da prestação originariamente pactuada.

(B) modalidade de adimplemento direto, na qual o credor consente em receber objeto diverso
ao da prestação originariamente pactuada.
(C) causa extintiva da obrigação, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da
prestação originariamente pactuada.
(D) modalidade de obrigação alternativa, na qual o credor consente em receber objeto diverso
ao da prestação originariamente pactuada.

24) (VIII EOU) Utilizando‐se das regras afetas ao direito das obrigações, assinale a alternativa
correta.
A) Quando o pagamento de boa‐fé for efetuado ao credor putativo, somente será inválido se,
em seguida, ficar demonstrado que não era credor.
B) Levando em consideração os elementos contidos na lei para o reconhecimento da
onerosidade excessiva, é admissível assegurar que a regra se aplica às relações obrigacionais de
execução diferida ou continuada.
C) Possui a quitação determinados requisitos que devem ser obrigatoriamente observados, tais
como o valor da dívida, o nome do pagador, o tempo e o lugar do adimplemento, além da
assinatura da parte credora, exigindo‐se também que a forma da quitação seja igual à forma do
contrato.
D) O terceiro, interessado ou não, poderá efetuar o pagamento da dívida em seu próprio nome,
ficando sempre sub‐rogado nos direitos da parte credora.

25) (XV EOU) Donato, psiquiatra de renome, era dono de uma extensa e variada biblioteca,
com obras de sua área profissional, importadas e raras. Com sua morte, seus três filhos, Hugo,
José e Luiz resolvem alienar a biblioteca à Universidade do Estado, localizada na mesma
cidade em que o falecido residia.
Como Hugo vivia no exterior e José em outro estado, ambos incumbiram Luiz de fazer a
entrega no prazo avençado.

Luiz, porém, mais preocupado com seus próprios negócios, esqueceu-se de entregar a
biblioteca à Universidade, que, diante da mora, notificou José para exigir-lhe o cumprimento
integral em 48 horas, sob pena de resolução do contrato em perdas e danos.
Nesse contexto, assinale a afirmativa correta.
A) José deve entregar a biblioteca no prazo designado pela Universidade, se quiser evitar a
resolução do contrato em perdas e danos.
B) Não tendo sido ajustada solidariedade, José não está obrigado a entregar todos os livros,
respondendo, apenas, pela sua cota parte.
C) Como Luiz foi incumbido da entrega, a Universidade não poderia ter notificado José, mas
deveria ter interpelado Luiz.
D) Tratando-se de três devedores, a Universidade não poderia exigir de um só o pagamento;
logo, deveria ter notificado simultaneamente os três irmãos.

26) (X EOU) Luis, produtor de soja, firmou contrato de empréstimo de um trator com seu
vizinho João. No contrato, Luis se comprometeu a devolver o trator 10 dias após o término da
colheita. Restou ainda acordado um valor para a hipótese de atraso na entrega. Considerando o
caso acima, assinale a afirmativa correta.
A) Caracterizada a mora na devolução do trator, Luiz responderá pelos prejuízos decorrentes de
caso fortuito ou de força maior, salvo se comprovar que o dano ocorreria mesmo se houvesse
cumprido sua obrigação na forma ajustada.
B) Por se tratar de hipótese de mora pendente, é indispensável a interpelação judicial ou
extrajudicial para que João constitua Luis em mora.
C) Luis, ainda que agindo dolosamente, não terá responsabilidade pela conservação do trator na
hipótese de João recusar-se a receber o bem na data ajustada.
D) Não caracteriza mora a hipótese de João se recusar a receber o trator na data avençada para
não comprometer o espaço físico de seu galpão, vez que é necessária a comprovação de sua
culpa e a ausência de justo motivo.

27) (XIII EOU) A transmissibilidade de obrigações pode ser realizada por meio do ato
denominado cessão, por meio da qual o credor transfere seus direitos na relação obrigacional a
outrem, fazendo surgir as figuras jurídicas do cedente e do cessionário. Constituída essa nova
relação obrigacional, é correto afirmar que
A) os acessórios da obrigação principal são abrangidos na cessão de crédito, salvo disposição
em contrário.
B) o cedente responde pela solvência do devedor, não se admitindo disposição em contrário.
C) a transmissão de um crédito que não tenha sido celebrada única e exclusivamente por
instrumento público é ineficaz em relação a terceiros.
D) o devedor não pode opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente no momento
em que veio a ter conhecimento da cessão.

28) (XII EOU) Bruno cedeu a Fábio um crédito representado em título, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), que possuía com Caio. Considerando a hipótese acima e as regras
sobre cessão de crédito, assinale a afirmativa correta.
A) Caio não poderá opor a Fábio a exceção de dívida prescrita que, no momento em que veio a
ter conhecimento da cessão, tinha contra Bruno, em virtude da preclusão.
B) Caso Fábio tenha cedido o crédito recebido de Bruno a Mário e este, posteriormente, ceda o
crédito a Júlio, prevalecerá a cessão de crédito que se completar com a tradição do título
cedido.
C) Bruno, ao ceder a Fábio crédito a título oneroso, não ficará responsável pela existência do
crédito ao tempo em que cedeu, salvo por expressa garantia.
D) Conforme regra geral disposta no Código Civil, Bruno será obrigado a pagar a Fábio o valor
correspondente ao crédito, caso Caio torne-se insolvente.

