QUESTÕES DE DIREITO CIVIL
1) XXXI - João, único herdeiro de seu avô Leonardo, recebeu, por ocasião da
abertura da sucessão deste último, todos os seus bens, inclusive uma casa
repleta de antiguidades. Necessitando de dinheiro para quitar suas dívidas,
uma das primeiras providências de João foi alienar uma pintura antiga que
sempre estivera exposta na sala da casa, por um valor módico, ao primeiro
comprador que encontrou. João, semanas depois, leu nos jornais a notícia de
que reaparecera no mercado de arte uma pintura valiosíssima de um célebre
artista plástico. Sua surpresa foi enorme ao descobrir que se tratava da pintura
que ele alienara, com valor milhares de vezes maior do que o por ela cobrado.
Por isso, pretende pleitear a invalidação da alienação. A respeito do caso
narrado, assinale a afirmativa correta.
A) O negócio jurídico de alienação da pintura celebrado por João está viciado
por lesão e chegou a produzir seus efeitos regulares, no momento de sua
celebração.
B) O direito de João a obter a invalidação do negócio jurídico, por erro, de
alienação da pintura, não se sujeita a nenhum prazo prescricional
C) A validade do negócio jurídico de alienação da pintura subordina-se
necessariamente à prova de que o comprador desejava se aproveitar de sua
necessidade de obter dinheiro rapidamente.
D) Se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço pago de acordo
com o valor de mercado da obra, João poderá optar entre aceitar a oferta ou
invalidar o negócio.
2) XXXI - Salomão, solteiro, sem filhos, 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que
faleceram recentemente e eram divorciados. Ele é irmão de Bernardo, 35 anos,
médico bem-sucedido, filho único do segundo casamento de Lígia. Salomão,
por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo. Em razão de
uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre
morou com o pai, Célio, até o falecimento deste. Com frequência, seu primo
Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Com base no caso apresentado,
assinale a opção que indica quem tem obrigação de pagar alimento a Salomão.
A) Marcos é obrigado a pagar alimentos a Salomão, no caso de necessidade
deste.
B) Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, alimentos
a Salomão.
C) Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deve arcar com alimentos.
D) Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos, entre ambos, de forma
igualitária.

3) XXXI - Jacira mora em um apartamento alugado, sendo a locação garantida
por fiança prestada por seu pai, José. Certa vez, Jacira conversava com sua
irmã Laura acerca de suas dificuldades financeiras, e declarou que temia não
ser capaz de pagar o próximo aluguel do imóvel. Compadecida da situação da
irmã, Laura procurou o locador do imóvel e, na data de vencimento do aluguel,
pagou, em nome próprio, o valor devido por Jacira, sem oposição desta. Nesse
cenário, em relação ao débito do aluguel daquele mês, assinale a afirmativa
correta.
A) Laura, como terceira interessada, sub-rogou-se em todos os direitos que o
locador tinha em face de Jacira, inclusive a garantia fidejussória.
B) Laura, como terceira não interessada, tem apenas direito de regresso em
face de Jacira.
C) Laura, como devedora solidária, sub-rogou-se nos direitos que o locador
tinha em face de Jacira, mas não quanto à garantia fidejussória.
D) Laura, tendo realizado mera liberalidade, não tem qualquer direito em face
de Jacira.
4) XXXI – Antônio, divorciado, proprietário de três imóveis devidamente
registrados no RGI, de valores de mercado semelhantes, decidiu transferir
onerosamente um de seus bens ao seu filho mais velho, Bruno, que mostrou
interesse na aquisição por valor próximo ao de mercado. No entanto, ao
consultar seus dois outros filhos (irmãos do pretendente comprador), um deles,
Carlos, opôs-se à venda. Diante disso, bastante chateado com a atitude de
Carlos, seu filho que não concordou com a compra e venda do imóvel, decidiu
realizar uma doação a favor de Bruno. Em face do exposto, assinale a
afirmativa correta.
A) A compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida
pelos demais descendentes e pelo cônjuge, se a oposição for unânime.
B) Não há, na ordem civil, qualquer impedimento à realização de contrato de
compra e venda de pai para filho, motivo pelo qual a oposição feita por Carlos
não poderia gerar a anulação do negócio.
C) Antônio não poderia, como reação à legítima oposição de Carlos, promover
a doação do bem para um de seus filhos (Bruno), sendo tal contrato nulo de
pleno direito.
D) É legítima a doação de ascendentes para descendente, independentemente
da anuência dos demais, eis que o ato importa antecipação do que lhe cabe na
herança.
5) XXXI – Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma
maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o
de tornar-se professora de História e, por isso, decidiu criar um canal em uma
plataforma on-line, na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas
sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões

de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores, que
começaram a procurar a jovem, propondo contratos de publicidade. Embora
ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a
perspectiva de conseguir custear seus estudos na Faculdade de História se
conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem,
seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com
futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de
Márcia por seus pais, assinale a afirmativa correta.
A) Depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição
que a adolescente tem na internet.
B) Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedida por
instrumento particular.
C) Deve, necessariamente, ser levado a registro no cartório competente do
Registro Civil de Pessoas Naturais.
D) É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com
economia própria, o que ainda não aconteceu.
6) XXXI – Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário
judicial de Arnaldo, Roberto, devedor contumaz na praça, renunciou à herança,
em 05/11/2019, conforme declaração nos autos. Considerando que o falecido
não deixou testamento e nem dívidas a serem pagas, o valor líquido do monte
a ser partilhado era de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Bruno é primo de
Roberto e também seu credor no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No dia
09/11/2019, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia
supracitada e, no dia 29/11/2019, procurou um advogado para tomar as
medidas cabíveis. Sobre esta situação, assinale a afirmativa correta.
A) Em nenhuma hipótese Bruno poderá contestar a renúncia da herança feita
por Roberto.
B) Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que o faça no
prazo de quarenta dias seguintes ao conhecimento do fato.
C) Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de
Roberto, recebendo integralmente o quinhão do renunciante.
D) Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de
Roberto, no limite de seu crédito.
7) XXXI – Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de
bens, desde setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, Rubens,
pai de Mariane, realizou a doação de um imóvel à filha. Desde então, a nova
proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel.
No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane
pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado,
informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do
imóvel totalizava R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que R$

50.000,00 (cinquenta mil reais) foram auferidos antes do casamento e o
restante, após. Mariane relatou, ainda, que atualmente o imóvel se encontra
vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante de eventual divórcio,
assinale a afirmativa correta.
A) Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sob o total dos valores.
B) Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os
aluguéis por ela auferidos não se comunicam com Aldo.
C) Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane, durante o
casamento, a título de aluguel.
D) Aldo faz jus à meação tanto sobre a propriedade do imóvel doado a Mariane
por Rubens, quanto sobre os valores recebidos a título de aluguel desse imóvel
na constância do casamento.
8) XXX – Joana doou a Renata um livro raro de Direito Civil, que constava da
coleção de sua falecida avó, Marta. Esta, na condição de testadora, havia
destinado a biblioteca como legado, em testamento, para sua neta, Joana
(legatária). Renata se ofereceu para visitar a biblioteca, circunstância na qual
se encantou com a coleção de clássicos franceses. Renata, então, ofereceu-se
para adquirir, ao preço de R$ 1.000,00 (mil reais), todos os livros da coleção,
oportunidade em que foi informada, por Joana, acerca da existência de ação
que corria na Vara de Sucessões, movida pelos herdeiros legítimos de Marta. A
ação visava impugnar a validade do testamento e, por conseguinte, reconhecer
a ineficácia do legado (da biblioteca) recebido por Joana. Mesmo assim,
Renata decidiu adquirir a coleção, pagando o respectivo preço. Diante de tais
situações, assinale a afirmativa correta.
A) Quanto aos livros adquiridos pelo contrato de compra e venda, Renata não
pode demandar Joana pela evicção, pois sabia que a coisa era litigiosa.
B) Com relação ao livro recebido em doação, Joana responde pela evicção,
especialmente porque, na data da avença, Renata não sabia da existência de
litígio.
C) A informação prestada por Joana a Renata, acerca da existência de litígio
sobre a biblioteca que recebeu em legado, deve ser interpretada como cláusula
tácita de reforço da responsabilidade pela evicção.
D) O contrato gratuito firmado entre Renata e Joana classifica-se como
contrato de natureza aleatória, pois Marta soube posteriormente do risco da
perda do bem pela evicção.
9) XXX - Vilmar, produtor rural, possui contratos de compra e venda de safra
com diversos pequenos proprietários. Com o intuito de adquirir novos insumos,
Vilmar procurou Geraldo, no intuito de adquirir sua safra, cuja expectativa de
colheita era de cinco toneladas de milho, que, naquele momento, estava sendo
plantado em sua fazenda. Como era a primeira vez que Geraldo contratava
com Vilmar, ele ficou em dúvida quanto à estipulação do preço do contrato.

Considerando a natureza aleatória do contrato, bem como a dúvida das partes
a respeito da estipulação do preço deste, assinale a afirmativa correta.
A) A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo pode ser deixada
ao arbítrio exclusivo de uma das partes.
B) Se Vilmar contratar com Geraldo a compra da colheita de milho, mas, por
conta de uma praga inesperada, para cujo evento o agricultor não tiver
concorrido com culpa, e este não conseguir colher nenhuma espiga, Vilmar não
deverá lhe pagar nada, pois não recebeu o objeto contratado.
C) Se Vilmar contratar com Geraldo a compra das cinco toneladas de milho,
tendo sido plantado o exato número de sementes para cumprir tal quantidade,
e se, apesar disso, somente forem colhidas três toneladas de milho, em virtude
das poucas chuvas, Geraldo não receberá o valor total, em virtude da entrega
em menor quantidade.
D) A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo poderá ser
deixada ao arbítrio de terceiro, que, desde logo, prometerem designar.
10) XXX 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.
11) XXX – Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes, casado com Dóris.
Recentemente, em razão de uma doença degenerativa, Hermes tornou-se
paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção de sua
saúde. Nesse cenário, Dóris e as filhas Juliana e Júlia se revezavam a fim de
suprir as necessidades de Hermes, causadas pela enfermidade. Quanto a
Lorena, esta deixou de visitar o pai após este perder o movimento das pernas,
recusando-se a colaborar com a família, inclusive financeiramente. Diante

desse contexto, Hermes procura você, como advogado(a), para saber quais
medidas ele poderá tomar para que, após sua morte, seu patrimônio não seja
transmitido a Lorena. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
A) A pretensão de Hermes não poderá ser concretizada segundo o Direito
brasileiro, visto que o descendente, herdeiro necessário, não poderá ser
privado de sua legítima pelo ascendente, em nenhuma hipótese.
B) Não é necessário que Hermes realize qualquer disposição ainda em vida,
pois o abandono pelos descendentes é causa legal de exclusão da sucessão
do ascendente, por indignidade.
C) Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio de
testamento, mas apenas em razão de ofensa física, injúria grave e relações
ilícitas com madrasta ou padrasto atribuídas ao descendente.
D) É possível que Hermes disponha sobre deserdação de Lorena em
testamento, indicando, expressamente, o seu desamparo em momento de
grave enfermidade como causa que justifica esse ato.
12) XXX - Alberto, adolescente, obteve autorização de seus pais para casar-se
aos dezesseis anos de idade com sua namorada Gabriela. O casal viveu feliz
nos primeiros meses de casamento, mas, após certo tempo de convivência,
começaram a ter constantes desavenças. Assim, a despeito dos esforços de
ambos para que o relacionamento progredisse, os dois se divorciaram pouco
mais de um ano após o casamento. Muito frustrado, Alberto decidiu reunir
algumas economias e adquiriu um pacote turístico para viajar pelo mundo e
tentar esquecer o ocorrido. Considerando que Alberto tinha dezessete anos
quando celebrou o contrato com a agência de turismo e que o fez sem
qualquer participação de seus pais, o contrato é
A) válido, pois Alberto é plenamente capaz.
B) nulo, pois Alberto é absolutamente incapaz.
C) anulável, pois Alberto é relativamente incapaz.
D) ineficaz, pois Alberto não pediu a anuência de Gabriela.
13 XXX - Lucas, um grande industrial do ramo de couro, decidiu ajudar Pablo,
seu amigo de infância, na abertura do seu primeiro negócio: uma pequena
fábrica de sapatos. Lucas doou 50 prensas para a fábrica, mas Pablo achou
pouco e passou a constantemente importunar o amigo com novas solicitações.
Após sucessivos e infrutíferos pedidos de empréstimos de toda ordem, a
relação entre os dois se desgasta a tal ponto que Pablo, totalmente fora de
controle, atenta contra a vida de Lucas. Este, porém, sobrevive ao atentado e
decide revogar a doação feita a Pablo. Ocorre que Pablo havia constituído
penhor sobre as prensas, doadas por Lucas, para obter um empréstimo junto
ao Banco XPTO, mas, para não interromper a produção, manteve as prensas
em sua fábrica. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.

A) Para a constituição válida do penhor, é necessário que as coisas
empenhadas estejam em poder do credor. Como isso não ocorreu, o penhor
realizado por Pablo é nulo.
B) Tendo em vista que o Banco XPTO figura como terceiro de má-fé, a
realização do penhor é causa impeditiva da revogação da doação feita por
Lucas.
C) Como causa superveniente da resolução da propriedade de Pablo, a
revogação da doação operada por Lucas não interfere no direito de garantia
dado ao Banco XPTO.
D) Em razão da tentativa de homicídio, a revogação da doação é automática,
razão pela qual os direitos adquiridos pelo Banco XPTO resolvem-se junto com
a propriedade de Pablo.
14) XXX - Arnaldo, publicitário, é casado com Silvana, advogada, sob o regime
de comunhão parcial de bens. Silvana sempre considerou diversificar sua
atividade profissional e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária
do ramo de tecnologia. Para realizar esse investimento, pretende vender um
apartamento adquirido antes de seu casamento com Arnaldo; este, mais
conservador na área negocial, não concorda com a venda do bem para
empreender. Sobre a situação descrita, assinale a afirmativa correta.
A) Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento,
pois destina-se ao incremento da renda familiar.
B) A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária, por conta
do regime da comunhão parcial de bens.
C) Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento,
pois se trata de bem particular.
D) A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária e decorre
do casamento, independentemente do regime de bens.
15) XXIX - Arnaldo institui usufruto de uma casa em favor das irmãs Bruna e
Cláudia, que, no intuito de garantir uma fonte de renda, alugam o imóvel. Dois
anos depois da constituição do usufruto, Cláudia falece, e Bruna, mesmo sem
“cláusula de acrescer” expressamente estipulada, passa a receber
integralmente os valores decorrentes da locação. Um ano após o falecimento
de Cláudia, Arnaldo vem a falecer. Seus herdeiros pleiteiam judicialmente uma
parcela dos valores integralmente recebidos por Bruna no intervalo entre o
falecimento de Cláudia e de Arnaldo e, concomitantemente, a extinção do
usufruto em função da morte de seu instituidor. Diante do exposto, assinale a
afirmativa correta.
A) Na ausência da chamada “cláusula de acrescer”, parte do usufruto teria se
extinguido com a morte de Cláudia, mas o usufruto como um todo não se
extingue com a morte de Arnaldo.

B) Bruna tinha direito de receber a integralidade dos aluguéis
independentemente de estipulação expressa, tendo em vista o grau de
parentesco com Cláudia, mas o usufruto automaticamente se extingue com a
morte de Arnaldo.
C) A morte de Arnaldo só extingue a parte do usufruto que caberia a Bruna,
mas permanece em vigor no que tange à parte que cabe a Cláudia, legitimando
os herdeiros desta a receberem metade dos valores decorrentes da locação,
caso esta permaneça em vigor.
D) A morte de Cláudia extingue integralmente o usufruto, pois instituído em
caráter simultâneo, razão pela qual os herdeiros de Arnaldo têm direito de
receber a integralidade dos valores recebidos por Bruna, após o falecimento de
sua irmã.
16) XXIX – Eva celebrou com sua neta Adriana um negócio jurídico, por meio
do qual doava sua casa de praia para a neta caso esta viesse a se casar antes
da morte da doadora. O ato foi levado a registro no cartório do Registro de
Imóveis da circunscrição do bem. Pouco tempo depois, Adriana tem notícia de
que Eva não utilizava a casa de praia há muitos anos e que o imóvel estava
completamente abandonado, deteriorando-se a cada dia. Adriana fica
preocupada com o risco de ruína completa da casa, mas não tem, por
enquanto, nenhuma perspectiva de casar-se. De acordo com o caso narrado,
assinale a afirmativa correta.
A) Adriana pode exigir que Eva autorize a realização de obras urgentes no
imóvel, de modo a evitar a ruína da casa.
B) Adriana nada pode fazer para evitar a ruína da casa, pois, nos termos do
contrato, é titular de mera expectativa de fato.
C) Adriana pode exigir que Eva lhe transfira desde logo a propriedade da casa,
mas perderá esse direito se Eva vier a falecer sem que Adriana tenha se
casado.
D) Adriana pode apressar-se para casar antes da morte de Eva, mas, se esta
já tiver vendido a casa de praia para uma terceira pessoa ao tempo do
casamento, a doação feita para Adriana não produzirá efeito.
17) XXIX - Mariana e Maurílio são filhos biológicos de Aldo. Este, por sua vez,
nunca escondeu ser mais próximo de seu filho Maurílio, com quem diariamente
trabalhava. Quando do falecimento de Aldo, divorciado na época, seus filhos
constataram a existência de testamento, que destinou todos os bens do
falecido exclusivamente para Maurílio. Sobre a situação narrada, assinale a
afirmativa correta.
A) O testamento de Aldo deverá ser integralmente cumprido, e, por tal razão,
todos os bens do autor da herança serão transmitidos a Maurílio.

B) A disposição de última vontade é completamente nula, porque Mariana é
herdeira necessária, devendo os bens ser divididos igualmente entre os dois
irmãos.
C) Deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando-se, assim, a
legítima de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de
50% da totalidade herança.
D) Deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando a legítima
de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de 25% da
totalidade da herança.
18) XXIX - Asdrúbal praticou feminicídio contra sua esposa Ermingarda, com
quem tinha três filhos, dois menores de 18 anos e um maior. Nesse caso,
quanto aos filhos, assinale a afirmativa correta.
A) Asdrúbal terá suspenso o poder familiar sobre os três filhos, por ato de
autoridade policial.
B) Asdrúbal perderá o poder familiar sobre os filhos menores, por ato judicial.
C) Asdrúbal terá suspenso o poder familiar sobre os filhos menores, por ato
judicial.
D) Asdrúbal perderá o poder familiar sobre os três filhos, por ato de autoridade
policial.
19) XXIX - Gumercindo, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do Mal de
Alzheimer, que, embora não atingissem sua saúde física, perturbavam sua
memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da
casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi
encontrado, e já se passaram nove anos do seu desaparecimento. Agora, seus
parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do
seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer
para receberem a propriedade dos bens de Gumercindo.
A) Somente com a localização do corpo de Gumercindo será possível a
decretação de sua morte e a transferência da propriedade dos bens para os
herdeiros.
B) Eles devem requerer a declaração de ausência, com nomeação de curador
dos bens, e, após um ano, a sucessão provisória; a sucessão definitiva, com
transferência da propriedade dos bens, só poderá ocorrer depois de dez anos
de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão
provisória.
C) Eles devem requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais
de oitenta anos de idade, e as últimas notícias dele datam de mais de cinco
anos.

D) Eles devem requerer que seja declarada a morte presumida, sem
decretação de ausência, por ele se encontrar desaparecido há mais de dois
anos, abrindose, assim, a sucessão.
20) XXIX - Em 05/05/2005, Aloísio adquiriu uma casa de 500 m2 registrada em
nome de Bruno, que lhe vendeu o imóvel a preço de mercado. A escritura e o
registro foram realizados de maneira usual. Em 05/09/2005, o imóvel foi
alugado, e Aloísio passou a receber mensalmente o valor de R$ 3.000,00 pela
locação, por um período de 6 anos. Em 10/10/2009, Aloísio é citado em uma
ação reinvindicatória movida por Elisabeth, que pleiteia a retomada do imóvel e
a devolução de todos os valores recebidos por Aloísio a título de locação,
desde o momento da sua celebração. Uma vez que Elisabeth é judicialmente
reconhecida como a verdadeira proprietária do imóvel em 10/10/2011,
pergunta-se: é correta a pretensão da autora ao recebimento de todos os
aluguéis recebidos por Aloísio?
A) Sim. Independentemente da sentença de mérito, a própria contestação
automaticamente transforma a posse de Aloísio em posse de má-fé desde o
seu nascedouro, razão pela qual todos os valores recebidos pelo possuidor
devem ser ressarcidos.
B) Não. Sem a ocorrência de nenhum outro fato, somente após uma sentença
favorável ao pedido de Elisabeth, na reivindicatória, é que seus argumentos
poderiam ser considerados verdadeiros, o que caracterizaria a transformação
da posse de boa-fé em posse de má-fé. Como o possuidor de má-fé tem direito
aos frutos, Aloísio não é obrigado a devolver os valores que recebeu pela
locação.
C) Não. Sem a ocorrência de nenhum outro fato, e uma vez que Elisabeth foi
vitoriosa em seu pleito, a posse de Aloísio passa a ser qualificada como de máfé desde a sua citação no processo – momento em que Aloísio tomou
conhecimento dos fatos ao final reputados como verdadeiros –, exigindo, em
tais condições, a devolução dos frutos recebidos entre 10/10/2009 e a data de
encerramento do contrato de locação.
D) Não. Apesar de Elisabeth ter obtido o provimento judicial que pretendia,
Aloísio não lhe deve qualquer valor, pois, sendo possuidor com justo título, tem,
em seu favor, a presunção absoluta de veracidade quanto a sua boa-fé.
21) XXIX - Márcia transitava pela via pública, tarde da noite, utilizando uma
bicicleta que lhe fora emprestada por sua amiga Lúcia. Em certo momento,
Márcia ouviu gritos oriundos de uma rua transversal e, ao se aproximar,
verificou que um casal discutia violentamente. Ricardo, em estado de fúria e
munido de uma faca, desferia uma série de ofensas à sua esposa Janaína e a
ameaçava de agressão física. De modo a impedir a violência iminente, Márcia
colidiu com a bicicleta contra Ricardo, o que foi suficiente para derrubá-lo e
impedir a agressão, sem que ninguém saísse gravemente ferido. A bicicleta,
porém, sofreu uma avaria significativa, de tal modo que o reparo seria mais

caro do que adquirir uma nova, de modelo semelhante. De acordo com o caso
narrado, assinale a afirmativa correta.
A) Lúcia não poderá ser indenizada pelo dano material causado à bicicleta.
B) Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à
bicicleta, mas não terá qualquer direito de regresso.
C) Apenas Ricardo poderá ser obrigado a indenizar Lúcia pelo dano material
causado à bicicleta.
D) Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à
bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína.
22) XXVIII - Mônica, casada pelo regime da comunhão total de bens, descobre
que seu marido, Geraldo, alienou um imóvel pertencente ao patrimônio comum
do casal, sem a devida vênia conjugal. A descoberta agrava a crise conjugal
entre ambos e acaba conduzindo ao divórcio do casal. Tempos depois, Mônica
ajuíza ação em face de seu ex-marido, objetivando a invalidação da alienação
do imóvel. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A) O juiz pode conhecer de ofício do vício decorrente do fato de Mônica não ter
anuído com a alienação do bem.
B) O fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem representa um
vício que convalesce com o decurso do tempo.
C) O vício decorrente da ausência de vênia conjugal não pode ser sanado pela
posterior confirmação do ato por Mônica.
D) Para que a pretensão de Mônica seja acolhida, ela deveria ter observado o
prazo prescricional de dois anos, a contar da data do divórcio.
23) XXVIII - Eduarda comprou um terreno não edificado, em um loteamento
distante do centro, por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Como não tinha a
intenção de construir de imediato, ela visitava o local esporadicamente. Em
uma dessas ocasiões, Eduarda verificou que Laura, sem qualquer autorização,
havia construído uma mansão com 10 quartos, sauna, piscina, cozinha
gourmet etc., no seu terreno, em valor estimado em R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais). Laura, ao ser notificada por Eduarda, antes de qualquer
prazo de usucapião, verificou a documentação e percebeu que cometera um
erro: construíra sua mansão no lote “A” da quadra “B”, quando seu terreno, na
verdade, é o lote “B” da quadra “A”. Diante do exposto, assinale a afirmativa
correta.
A) Eduarda tem o direito de exigir judicialmente a demolição da mansão
construída por Laura, independentemente de qualquer indenização.
B) Laura, apesar de ser possuidora de má-fé, tem direito de ser indenizada
pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel de Eduarda.

C) Laura, como é possuidora de boa-fé, adquire o terreno de Eduarda e a
indeniza, uma vez que construiu uma mansão em imóvel inicialmente não
edificado.
D) Eduarda, apesar de ser possuidora de boa-fé, adquire o imóvel construído
por Laura, tendo em vista a incidência do princípio pelo qual a superfície adere
ao solo.
24) XXVIII - Flora e Carlos pretendem contrair matrimônio. Flora tem 65 anos e,
Carlos, 66. Por se tratar de segundas núpcias do futuro casal e já terem filhos
oriundos de relacionamentos anteriores, eles não pretendem se tornar
herdeiros um do outro e tampouco comunicar seus patrimônios. Diante do
desconhecimento dos efeitos sucessórios do casamento, Flora e Carlos
buscam aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de sua pretensão.
Assinale a opção que indica a resposta correta dada pelo(a) advogado(a)
consultado(a).
A) Em razão da idade de Carlos, o regime de bens será o da separação
obrigatória, o qual afasta a possibilidade do futuro casal ser herdeiro um do
outro.
B) O futuro casal deverá optar pelo regime da separação convencional de
bens, que permitirá a exclusão da qualidade de herdeiro de Flora e Carlos.
C) O cônjuge, no ordenamento jurídico brasileiro, sempre será herdeiro
necessário, independentemente do regime de bens.
D) O ordenamento brasileiro não oferece alternativa para a pretensão do futuro
casal.
25) XXVIII - Maria decide vender sua mobília para Viviane, sua colega de
trabalho. A alienante decidiu desfazer-se de seus móveis porque, após um
serviço de dedetização, tomou conhecimento que vários já estavam
consumidos internamente por cupins, mas preferiu omitir tal informação de
Viviane. Firmado o acordo, 120 dias após a tradição, Viviane descobre o
primeiro foco de cupim, pela erupção que se formou em um dos móveis
adquiridos. Poucos dias depois, Viviane, após investigar a fundo a condição de
toda a mobília adquirida, descobriu que estava toda infectada. Assim, 25 dias
após a descoberta, moveu ação com o objetivo de redibir o negócio,
devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago, mais perdas e
danos. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
A) A demanda redibitória é tempestiva, porque o vício era oculto e, por sua
natureza, só podia ser conhecido mais tarde, iniciando o prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do vício.
B) Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, deveria a adquirente
reclamar abatimento no preço, em sendo o vício sanável.

C) O pedido de perdas e danos não pode prosperar, porque o efeito da
sentença redibitória se limita à restituição do preço pago, mais as despesas do
contrato.
D) A demanda redibitória é intempestiva, pois quando o vício só puder ser
conhecido mais tarde, o prazo de 30 (trinta) dias é contado a partir da ciência,
desde que dentro de 90 (noventa) dias da tradição.
26) XXVIII - Os negócios de Clésio vão de mal a pior, e, em razão disso, ele
toma uma decisão difícil: tomar um empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) com Antônia, dando, como garantia de pagamento, o penhor do seu
relógio de ouro e diamantes, avaliado em R$ 200.00,00 (duzentos mil reais).
Antônia, por sua vez, exige que, no instrumento de constituição do penhor,
conste uma cláusula prevendo que, em caso de não pagamento da dívida, o
relógio passará a ser de sua propriedade. Clésio aceita a inserção da cláusula,
mas consulta seus serviços, como advogado(a), para saber da validade de tal
medida. Sobre a cláusula proposta por Antônia, assinale a afirmativa correta.
A) É válida, tendo em vista o fato de que as partes podem, no exercício de sua
autonomia privada, estipular esse tipo de acordo.
B) É nula, tendo em vista o fato de que o Código Civil brasileiro proíbe o pacto
comissório.
C) É válida, uma vez que Clésio como proprietário do bem, não está impedido
de realizar o negócio por um preço muito inferior ao de mercado, não se
configurando a hipótese como pacto comissório.
D) É válida, ainda que os valores entre o bem dado em garantia e o
empréstimo sejam díspares, nada impede sua inserção, eis que não há
qualquer vedação ao pacto comissório no direito brasileiro.
27) XXVIII - Matheus, sem filhos, casado com Jane, no regime de comunhão
parcial de bens, falece após enfarto fulminante. De seu parentesco em linha
reta são ainda vivos Carlos, seu pai, e Irene, sua avó materna. A partir da
situação acima, assinale a opção que indica a sucessão de Matheus.
A) Serão herdeiros Carlos, Irene e Jane, a última em concorrência, atribuído
quinhão de 1/3 do patrimônio para cada um deles.
B) Serão herdeiros Carlos e Jane, atribuído quinhão de 2/3 ao pai e de 1/3 à
Jane, cônjuge concorrente.
C) Carlos será herdeiro sobre a totalidade dos bens, enquanto Jane apenas
herda, em concorrência com este, os bens particulares do falecido.
D) Serão herdeiros Carlos e Jane, esta herdeira concorrente, atribuído quinhão
de metade do patrimônio para cada um destes.
28) XXVIII - Aline manteve união estável com Marcos durante 5 (cinco) anos,
época em que adquiriram o apartamento de 80 m² onde residiam, único bem
imóvel no patrimônio de ambos. Influenciado por tormentosas discussões,

Marcos abandonou o apartamento e a cidade, permanecendo Aline sozinha no
imóvel, sustentando todas as despesas deste. Após 3 (três) anos sem notícias
de seu paradeiro, Marcos retornou à cidade e exigiu sua meação no imóvel.
Sobre o caso concreto, assinale a afirmativa correta.
A) Marcos faz jus à meação do imóvel em eventual dissolução de união
estável.
B) Aline poderá residir no imóvel em razão do direito real de habitação.
C) Aline adquiriu o domínio integral, por meio de usucapião, já que Marcos
abandonou o imóvel durante 2 (dois) anos.
D) Aline e Marcos são condôminos sobre o bem, o que impede qualquer um
deles de adquirí-lo por usucapião.
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