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DIREITO CIVIL 
 

INSTRUÇÕES 
Seu Caderno: Além deste caderno de rascunho contendo o enunciado da peça prático-profissional e das quatro questões                 

discursivas, você receberá um caderno destinado à transcrição dos textos definitivos das respostas 

Tempo:  

● 5 horas é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para preenchimento do caderno de textos                     

definitivos.  

● 2 horas após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de rascunho.  

● 1 hora antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de rascunho. 

 

Não será permitido: 

Qualquer tipo de comunicação entre os examinandos. 

Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala. 

Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador,              

telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, pendrive, fones de ouvido,                 

Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como                   

chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.  

Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 

 

Informações Gerais: 

● As questões discursivas são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

● Não será permitida a troca do caderno de textos definitivos por erro do examinando no dia da prova. 

● Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as respostas constantes do caderno de textos definitivos. 

 

Boa prova!  
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*ATENÇÃO: ANTES DE INICIAR O SIMULADO, VERIFIQUE SE TODOS OS SEUS APARELHOS ELETRÔNICOS ESTÃO DESLIGADOS.               

AVISE SEUS FAMILIARES QUE VOCÊ ESTARÁ INCOMUNICÁVEL PELAS PRÓXIMAS 5 HORAS. 

ENUNCIADO - PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL 

Priscila comprou um carro de Wagner por R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Para tanto Priscila pagou                  

um sinal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo sido o restante dividido em nove parcelas                  

sucessivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada 30 dias. As parcelas foram pagas regularmente até a                  

sétima, quando Priscila, por ter sido dispensada de seu emprego, não conseguiu arcar com o valor das duas                  

prestações restantes.  

Priscila entrou em contato com Wagner, diretamente, explicando a situação e informando que iria tentar               

conseguir o valor restante para quitar o débito, tendo Wagner mencionado que a mesma não se                

preocupasse e que aguardaria o pagamento das parcelas, até o vencimento da última. Tal instrução foi                

transmitida pelo vendedor à compradora por mensagem de texto.  

Apesar disso, cinco dias antes do vencimento da nona parcela, quando Priscila conseguiu um empréstimo               

com um amigo para quitar as parcelas, ela não conseguiu encontrar Wagner nos endereços onde               

comumente dava-se a quitação das prestações, a residência ou o local de trabalho de Wagner, ambos na                 

cidade de São Paulo.  

Priscila soube, no mesmo dia em que não encontrou Wagner, que estava impossibilitada de trabalhar em                

uma sociedade empresária, pois o credor incluíra seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em                 

virtude da ausência de pagamento das últimas parcelas.  

Esperando ver-se livre da restrição, quitando seu débito, Priscila efetuou o depósito de R$ 4.000,00 (quatro                

mil reais) no dia do vencimento da última parcela, em uma agência bancária de estabelecimento oficial na                 

cidade de São Paulo. Cientificado do depósito, Wagner, no quinto dia após a ciência, recusou-o,               

imotivadamente, mediante carta endereçada ao estabelecimento bancário.  

Como advogado(a) de Priscila, redija a medida processual mais adequada para que a compradora obtenha               

a quitação do seu débito e tenha, de imediato, retirado seu nome do cadastro do SPC. (Valor: 5,00)  

Obs.: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à                  

pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação 
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QUESTÃO 01 - ENUNCIADO 

Os amigos Gilberto, Tarcísio e Lúcia decidem comprar um pequeno sítio no interior de Minas Gerais, com o                  

objetivo de iniciarem juntos um negócio de produção de queijos artesanais. Após a compra do imóvel, mas                 

antes do início da produção, Tarcísio vende a sua fração ideal para uma amiga de infância, Marta, pois                  

descobre que sua mãe está severamente doente e, morando sozinha em Portugal, precisa agora da ajuda                

dele durante seu tratamento. Lúcia só toma conhecimento da venda após a sua concretização, e fica                

profundamente irritada por não ter tido a oportunidade de fazer uma oferta pela parte de Tarcísio.  

Ao procurar um amigo, ela é informada de que a venda realizada por Tarcísio não pode ser desfeita                  

porque, segundo a orientação dada, o direito de preferência de Lúcia só existiria caso a fração ideal tivesse                  

sido vendida para Gilberto, o que não ocorreu.  

Inconformada com a interpretação feita pelo amigo, Lúcia procura sua orientação para obter uma segunda               

opinião sobre o caso.  

A) A orientação dada pelo amigo está correta? (Valor: 0,60)  

B) O que Lúcia deve fazer para defender o que julga ser seu direito? (Valor: 0,65)  

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere               

pontuação.  
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QUESTÃO 02 - ENUNCIADO 

Augusto dirigia seu automóvel muito acima do limite de velocidade, quando foi surpreendido por Lúcia,               

que, naquele momento, atravessava a rua. Não conseguindo frear a tempo, Augusto atropelou Lúcia,              

causando-lhe graves fraturas. Após meses em recuperação, Lúcia, que não permaneceu com nenhuma             

sequela física, ingressou com ação indenizatória por danos materiais e morais em face de Augusto. Este,                

porém, pretende alegar, em sua defesa, que Lúcia também foi responsável pelo acidente, pois atravessou a                

via pública falando distraidamente ao celular e desrespeitando uma placa que expressamente proibia a              

travessia de pedestres no local.  

A partir do caso narrado, responda aos itens a seguir.  

A) Augusto poderá eximir-se do dever de indenizar, invocando a conduta negligente de Lúcia? (Valor: 0,65)  

B) Caso Augusto, em contestação, deixe de alegar os fatos concorrentes da vítima, poderá fazê-lo               

posteriormente? (Valor: 0,60)  

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não              

confere pontuação. 
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QUESTÃO 03 - ENUNCIADO 

Sofia era casada no regime da separação de bens com Ricardo há 30 anos, quando se divorciaram. Sofia era                   

dona de casa e estava se recuperando de uma doença grave quando do divórcio. Ricardo, contudo, se                 

negava a prover, consensualmente, alimentos a Sofia, alegando que ela tem curso superior e pode               

trabalhar para se sustentar. Sofia afirma que tem 55 anos, está doente e nunca exerceu a profissão, pois                  

Ricardo mantinha sua necessidade material. Diante desse quadro, Sofia procura auxílio jurídico e seu              

advogado ajuíza ação de alimentos.  

A este respeito, responda aos itens a seguir.  

A) Sofia faz jus a alimentos a serem prestados por Ricardo? (Valor: 0,60)  

B) Negado o pedido de alimentos provisórios, qual o recurso cabível? (Valor: 0,65)  

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não              

confere pontuação. 
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QUESTÃO 04 - ENUNCIADO 

A sociedade empresária A, do ramo de confecções, firmou contrato com a sociedade empresária B, para                

que esta última fornecesse o tecido necessário para uma nova linha de vestuário, mediante o pagamento                

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse contrato, havia uma cláusula expressa de eleição de foro, que previa                  

a competência territorial do juízo do domicílio da sociedade A para a solução de eventual controvérsia                

oriunda daquele negócio jurídico. Embora tenha cumprido a obrigação que lhe competia, a sociedade B               

não recebeu o valor avençado. Passado 1 (um) ano contado da data do vencimento, a sociedade B,                 

orientada por seu advogado, notificou extrajudicialmente a sociedade A, para que esta efetuasse o              

pagamento. O administrador da sociedade A, pedindo desculpas pelo atraso e reconhecendo o equívoco,              

comprometeu-se a efetuar o pagamento. Passados seis meses sem que tenha havido o pagamento              

prometido, a sociedade B ajuizou uma ação, no juízo do seu próprio domicílio, em face da sociedade A,                  

cobrando o valor devido de acordo com o contrato.  

Com base em tais fatos e considerando que não há vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica entre as                

partes envolvidas, responda, fundamentadamente, às seguintes indagações.  

A) Qual é o prazo prescricional aplicável à espécie? O reconhecimento do equívoco, pelo administrador da                

sociedade A, produz algum efeito sobre a contagem desse prazo? (Valor: 0,65)  

B) Considerando a cláusula de eleição de foro, de que maneira poderá o réu tornar eficaz a previsão nela                   

contida? (Valor: 0,60)  

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere               

pontuação. 
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