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Prova Tipo 04 Azul

QUESTÕES DE DIREITO E PROCESSO CIVIL
Questão 36.
Mário, cego, viúvo, faleceu em 1º de junho de 2017, deixando 2 filhos: Clara, casada com Paulo, e Júlio, solteiro.
Em seu testamento público, feito de acordo com as formalidades legais, em 02 de janeiro de 2017, Mário
gravou a legítima de Clara com cláusula de incomunicabilidade; além disso, deixou toda a sua parte
disponível para Júlio. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta.
A) O testamento é inválido, pois, como Mário é cego, deveria estar regularmente assistido para celebrar o
testamento validamente.
B) A cláusula de incomunicabilidade é inválida, pois Mário não declarou a justa causa no testamento, como
exigido pela legislação civil.
C) A cláusula que confere a Júlio toda a parte disponível é inválida, pois Mário não pode tratar seus filhos de
forma diferente.
D) O testamento é inválido, pois, como Mário é cego, a legislação apenas lhe permite celebrar testamento
cerrado.

GABARITO: B
O gabarito se encaixa no artigo 1.848 do CC: Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode
o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre
os bens da legítima.

Questão 39.
Arlindo, proprietário da vaca Malhada, vendeu-a a seu vizinho, Lauro. Celebraram, em 10 de janeiro de 2018,
um contrato de compra e venda, pelo qual Arlindo deveria receber do comprador a quantia de R$ 2.500,00,
no momento da entrega do animal, agendada para um mês após a celebração do contrato. Nesse
interregno, contudo, para surpresa de Arlindo, Malhada pariu dois bezerros. Sobre os fatos narrados,
assinale a afirmativa correta.
A) Os bezerros pertencem a Arlindo.
B) Os bezerros pertencem a Lauro.
C) Um bezerro pertence a Arlindo e o outro, a Lauro.
D) Deverá ser feito um sorteio para definir a quem pertencem os bezerros.

GABARITO: A

O gabarito encontra respaldo no artigo 237 do Código Civil que menciona que até a tradição pertence ao
devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço;
se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Além disso, os frutos percebidos são do
devedor, cabendo ao credor os pendentes.

Questão 40.
Ana, sem filhos, solteira e cujos pais são pré-mortos, tinha os dois avós paternos e a avó materna vivos, bem
como dois irmãos: Bernardo (germano) e Carmem (unilateral). Ana falece sem testamento, deixando
herança líquida no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). De acordo com os fatos narrados, assinale a
afirmativa correta.
A) Seus três avós receberão, cada um, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por direito de representação dos pais de
Ana, pré- mortos.
B) Seus avós paternos receberão, cada um, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e sua avó materna receberá R$
30.000,00 (trinta mil reais), por direito próprio.
C) Bernardo receberá R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ser irmão germano, e Carmem receberá R$
20.000,00 (vinte mil reais), por ser irmã unilateral.
D) Bernardo e Carmem receberão, cada um, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por direito próprio.

Gabarito: b
A resposta encontra-se inserida no artigo 1.836, §2 do CC que diz: “Havendo igualdade em grau e diversidade
em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna”.

Questão 41
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).
GABARITO: B
Como no contrato houve a fixação de cláusula penal moratória, aplica-se o artigo 411 do Código Civil que diz
que quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula
determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o
desempenho da obrigação principal.

PROCESSO CIVIL

Questão 51.
A sociedade empresária Sucesso veiculou propaganda enganosa acerca de um determinado produto, com
especificações distintas daquelas indicadas no material publicitário. Aproximadamente 500.000
consumidores, dentre os quais alguns hipossuficientes, compraram o produto. Diante disso, a Associação
de Defesa do Consumidor, constituída há 10 anos, cogitou a possibilidade de ajuizar ação civil pública, com
base na Lei nº 7.347/85, para obter indenização para tais consumidores. Diante dessas informações,
assinale a afirmativa correta.
A) O Ministério Público é parte ilegítima para a propositura da ação civil pública.
B) A Associação de Defesa do Consumidor pode propor a ação civil pública.
C) Qualquer consumidor lesado pode propor a ação civil pública.
D) A propositura da ação civil pública pela Defensoria dispensa a participação do Ministério Público no
processo.
GABARITO: B
A resposta encontra respaldo na lei da ação civil pública citada no comando da questão, precisamente no
artigo 5°, inciso V que menciona que tem legitimidade para propor ação civil pública a associação que,
concomitantemente, esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua, entre
suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao

consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos
ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Questão 52.
Almir ingressa com ação pelo procedimento comum em face de José, pleiteando obrigação de fazer consistente
na restauração do sinteco aplicado no piso de seu apartamento, uma vez que, dias após a realização do
serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar diversas manchas irregulares. Em sua inicial,
afirma ter interesse na autocomposição. O juiz da causa, verificando que a petição inicial preenche os
requisitos essenciais, não sendo caso de improcedência liminar do pedido, designa audiência de conciliação
a ser realizada dentro de 60 (sessenta) dias, promovendo, ainda, a citação do réu com 30 (trinta) dias de
antecedência. Com base na legislação processual aplicável ao caso apresentado, assinale a afirmativa
correta.
A) Caso Almir e José cheguem a um acordo durante a audiência de conciliação, a autocomposição obtida será
reduzida a termo pelo conciliador e, independentemente da sua homologação pelo magistrado, já constitui
título executivo judicial, bastando que o instrumento seja referendado pelos advogados dos transatores ou
por conciliador credenciado junto ao tribunal.
B) Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC/15 prevê a imprescindibilidade do prévio
oferecimento de contestação por José, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a serem contados de sua citação
e antes da designação da audiência conciliatória, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da ampla
defesa e do contraditório, também reproduzido na legislação adjetiva.
C) Caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, tal ausência
é considerada pelo CPC/15 como ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de
até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.
D) Almir e José não precisam comparecer à audiência de conciliação acompanhados por seus advogados, uma
vez que, nessa fase processual, a relação processual ainda não foi integralmente formada e não há
propriamente uma lide, a qual apenas surgirá quando do oferecimento da contestação pelo réu.

Gabarito: C
A resposta está inserida no artigo 334 do CPC que estabelece a previsão de audiência de conciliação ou
mediação. Dentre as regras aplicáveis, está a previsão de multa para o não comparecimento injustificado,
vejamos: Artigo 334 § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado.

Questão 55.
Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira
instância, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação. Com a publicação do
acórdão proferido em sede de apelação na imprensa oficial, Alberto interpôs recurso especial, alegando

que o julgado teria negado vigência a dispositivo de lei federal. Simultaneamente, Lucas opôs embargos de
declaração contra o mesmo acórdão, suscitando a existência de omissão. Nessa situação hipotética,
A) o recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, visto que interposto antes do
julgamento dos embargos de declaração de Lucas.
B) Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas, terá o direito de complementar ou alterar
as razões de seu recurso especial, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de
declaração.
C) Alberto não precisará ratificar as razões de seu recurso especial para que o recurso seja processado e julgado
se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida.
D) Alberto deverá interpor novo recurso especial após o julgamento dos embargos de declaração.

Gabarito: C
A atual dinâmica processual não exige que haja a ratificação de julgamento de recurso interposto
antes da apresentação dos embargos, conforme artigo 1.024, § 5° do CPC, vejamos: Se os
embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior,
o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de
declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

Questão 57.
Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 2017, demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro
do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Diante do narrado,
assinale a afirmativa correta.
A) Gilberto deverá realizar a nomeação à autoria no prazo de contestação.
B) Gilberto poderá alegar ilegitimidade ad causam na contestação, indicando aquele que considera
proprietário.
C) Trata-se de vício sanável, podendo o magistrado corrigir o polo passivo de ofício, substituindo Gilberto da
relação processual, ainda que este não tenha indicado alguém.
D) Gilberto poderá promover o chamamento ao processo de seu patrão, a quem está subordinado.

Gabarito: B
A nomeação à autoria não é mais prevista como intervenção de terceiros no novo CPC, mas é
possível que o réu alegue sua ilegitimidade em sede de contestação, aplicando-se os seguintes
dispositivos: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o

responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da
petição inicial para substituição do réu.
Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários
ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa
ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.
Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação
jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas
processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.
§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição
inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.
§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como
litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.
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