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QUESTÕES DE DIREITO E PROCESSO CIVIL
QUESTÃO 35 Marcos caminhava na rua em frente ao Edifício Roma quando, da janela de um dos
apartamentos da frente do edifício, caiu uma torradeira elétrica, que o atingiu quando passava. Marcos
sofreu fratura do braço direito, que foi diretamente atingido pelo objeto, e permaneceu seis semanas com
o membro imobilizado, impossibilitado de trabalhar, até se recuperar plenamente do acidente. À luz do
caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A) O condomínio do Edifício Roma poderá vir a ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos, com
base na teoria da causalidade alternativa.
B) Marcos apenas poderá cobrar indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento do
qual caiu o objeto, tendo que comprovar tal fato.
C) Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização a título de danos materiais pelo acidente sofrido, pois não
permaneceu com nenhuma incapacidade permanente.
D) Caso Marcos consiga identificar de qual janela caiu o objeto, o respectivo morador poderá alegar ausência
de culpa ou dolo para se eximir de pagar qualquer indenização a ele.

RESPOSTA: Letra A. Trata-se de um caso de responsabilidade civil indireta e objetiva pelo fato da coisa (coisas
caídas ou arremessadas em lugar indevido – defenestramento). Neste caso o condomínio responde
objetivamente, ou seja, independentemente de culpa ou dolo, sendo-lhe resguardado o direito de regresso,
caso consiga identificar a unidade de onde partiu o objeto. Nesse sentido, Enunciado 557 da Jornada de
Direito Civil (Enunciado 557 – Nos termos do art. 938 do CC, se a coisa cair ou for lançada de condomínio
edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de
regresso. Artigo: 938 do Código Civil)

QUESTÃO 37 - Jonas trabalha como caseiro da casa de praia da família Magalhães, exercendo ainda a função
de cuidador da matriarca Lena, já com 95 anos. Dez dias após o falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato
de trabalho extinto pelos herdeiros. Contudo, ele permanece morando na casa, apesar de não manter
qualquer outra relação jurídica com os herdeiros, que também já não frequentam mais o imóvel e
permanecem incomunicáveis. Jonas decidiu, por sua própria conta, fazer diversas modificações na casa:
alterou a pintura, cobriu a garagem (que passou a alugar para vizinhos) e ampliou a churrasqueira. Ele
passou a dormir na suíte principal, assumiu as despesas de água, luz, gás e telefone, e apresentou-se,
perante a comunidade, como “o novo proprietário do imóvel”. Doze anos após o falecimento de Lena, seu
filho Adauto decide retomar o imóvel, mas Jonas se recusa a devolvê-lo. A partir da hipótese narrada,
assinale a afirmativa correta.
A) Jonas não pode usucapir o bem, eis que é possuidor de má-fé.
B) Adauto não tem direito à ação possessória, eis que o imóvel estava abandonado.

C) Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é o caseiro do imóvel.
D) Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho à usucapião.

RESPOSTA: Letra D. Enquanto desempenhava a função de caseiro, Jonas era apenas fâmulo da posse
(detentor), razão pela qual não podia usucapir por não ter posse. Rompido o vínculo, ele passou a ter posse
injusta e de má-fé, sendo uma posse ad usucapionem, que somada aos demais requisitos exigidos pela lei
(posse mansa, contínua, animus domini, coisa hábil, prazo legal e sentença), permite a usucapião.

QUESTÃO 43 - Beatriz, quando solteira, adotou o bebê Théo. Passados dois anos da adoção, Beatriz começou
a viver em união estável com Leandro. Em razão das constantes viagens a trabalho de Beatriz, Leandro era
quem diariamente cuidava de Théo, participando de todas as atividades escolares. Théo reconheceu
Leandro como pai. Quando Beatriz e Leandro terminaram o relacionamento, Théo já contava com 15 anos
de idade. Leandro, atendendo a um pedido do adolescente, decide ingressar com ação de adoção unilateral
do infante. Beatriz discorda do pedido, sob o argumento de que a união estável está extinta e que não
mantém um bom relacionamento com Leandro. Considerando o Princípio do Superior Interesse da Criança
e do Adolescente e a Prioridade Absoluta no Tratamento de seus Direitos, Théo pode ser adotado por
Leandro?
A) Não, pois, para a adoção unilateral, é imprescindível que Beatriz concorde com o pedido.
B) Sim, caso haja, no curso do processo, acordo entre Beatriz e Leandro, regulamentando a convivência familiar
de Théo.
C) Não, pois somente os pretendentes casados, ou que vivam em união estável, podem ingressar com ação de
adoção unilateral.
D) Sim, o pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá, excepcionalmente, ser deferido e,
ainda que de forma não consensual, regulamentada a convivência familiar de Théo com os pais.

RESPOSTA: Letra D, em respeito ao Princípio do Superior Interesse da Criança e do Adolescente e a Prioridade
Absoluta no Tratamento de seus Direitos, já mencionado no enunciado da questão, havendo o respeito da
vontade do menor, que é ouvido a partir de 12 anos, conforme previsão no ECA.

QUESTÃO 53 -Alcebíades ajuizou demanda de obrigação de fazer pelo procedimento comum, com base em
cláusula contratual, no foro da comarca de Petrópolis. Citada para integrar a relação processual, a ré
Benedita lembrou-se de ter ajustado contratualmente que o foro para tratar judicialmente de qualquer
desavença seria o da comarca de Niterói, e comunicou o fato ao seu advogado. Sobre o procedimento a ser
adotado pela defesa, segundo o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A) A defesa poderá alegar a incompetência de foro antes da audiência de conciliação ou de mediação.
B) A defesa poderá alegar a incompetência a qualquer tempo.

C) A defesa só poderá alegar a incompetência de foro como preliminar da contestação, considerando tratarse de regra de competência absoluta, sob pena de preclusão.
D) A defesa tem o ônus de apresentar exceção de incompetência, em petição separada, no prazo de resposta.

RESPOSTA: Letra A. A desobediência acerca do foro de eleição envolve hipótese de incompetência relativa,
alegável em preliminar da contestação pelo réu, sob pena de preclusão. Regra geral, a incompetência
relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz (Súmula 33 do STJ), exceto quando houver abusividade
na cláusula do foro de eleição (artigo 63 do CPC). Conforme o artigo 340 do CPC, o réu pode alegar a
incompetência relativa antes da audiência de conciliação/mediação, aproveitando-se da “carona” da carta
precatória se houver sido citado por este meio, ou distribuindo sua contestação previamente no juízo
competente, sendo este responsável pelo envio da defesa ao juízo relativamente incompetente, para
apuração desta matéria.

QUESTÃO 54 - Aline e Alfredo, casados há 20 anos pelo regime da comunhão parcial de bens, possuem um
filho maior de idade e plenamente capaz. Não obstante, Aline encontra-se grávida do segundo filho do
casal, estando no sexto mês de gestação. Ocorre que, por divergências pessoais, o casal decide se divorciar
e se dirige a um escritório de advocacia, onde demonstram consenso quanto à partilha de bens comuns e
ao pagamento de pensão alimentícia, inexistindo quaisquer outras questões de cunho pessoal ou
patrimonial. Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta a ser prestada ao casal.
A) Inexistindo conflito de interesses quanto à partilha de bens comuns, Aline e Alfredo poderão ingressar com
o pedido de divórcio pela via extrajudicial, desde que estejam devidamente assistidos por advogado ou
defensor público.
B) Aline e Alfredo deverão ingressar com ação judicial de divórcio, uma vez que a existência de nascituro
impede a realização de divórcio consensual pela via extrajudicial, ou seja, por escritura pública.
C) O divórcio consensual de Aline e Alfredo somente poderá ser homologado após a partilha de bens do casal.
D) A partilha deverá ser feita mediante ação judicial, embora o divórcio possa ser realizado extrajudicialmente.

RESPOSTA: Letra B, conforme o artigo 733, segundo o qual: “O divórcio consensual, a separação consensual
e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos
legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731.”

QUESTÃO 56 - Alice, em razão de descumprimento contratual por parte de Lucas, constituiu Osvaldo como
seu advogado para ajuizar uma ação de cobrança com pedido de condenação em R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), valor atribuído à causa. A ação foi julgada procedente, mas não houve a condenação em
honorários sucumbenciais. Interposta apelação por Lucas, veio a ser desprovida, sendo certificado o
trânsito em julgado. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.
A) Em razão do trânsito em julgado e da preclusão, não há mais possibilidade de fixação dos honorários
sucumbenciais.

B) Como não houve condenação, presume-se que há fixação implícita de honorários sucumbenciais na média
entre o mínimo e o máximo, ou seja, 15% do valor da condenação.
C) O trânsito em julgado não impede a discussão no mesmo processo, podendo ser requerida a fixação dos
honorários sucumbenciais por meio de simples petição.
D) Deve ser proposta ação autônoma para definição dos honorários sucumbenciais e de sua cobrança.

RESPOSTA: Letra D, conforme o artigo 85, §18, do CPC vigente, responsável pela superação da Súmula 453
do STJ, além da fundamentação constante dos Enunciados 07 e 08 do Fórum Permanente de Processualistas
Civis.
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