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Direito das Obrigações
Questão 17 – III Exame da OAB
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.

link com os slides disponível em:
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Direito das Obrigações
Questão 38 – XVII Exame da OAB
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.

link com os slides disponível em:
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Direito das Obrigações
Questão 37 – XIX Exame da OAB
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.

link com os slides disponível em:
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Direito das Obrigações
Questão 41 – XXI Exame da OAB
Felipe e Ana, casal de namorados, celebraram contrato de compra e venda com
Armando, vendedor, cujo objeto era um carro no valor de R$ 30.000,00, a ser pago em
10 parcelas de R$ 3.000,00, a partir de 1º de agosto de 2016. Em outubro de 2016,
Felipe terminou o namoro com Ana. Em novembro, nem Felipe nem Ana realizaram o
pagamento da parcela do carro adquirido de Armando. Felipe achava que a
responsabilidade era de Ana, pois o carro tinha sido presente pelo seu aniversário. Ana,
por sua vez, acreditava que, como Felipe ficou com o carro, não estava mais obrigada a
pagar nada, já que ele terminara o relacionamento.
Armando procura seu(sua) advogado(a), que o orienta a cobrar
A) a totalidade da dívida de Ana.
B) a integralidade do débito de Felipe.
C) metade de cada comprador.
D) a dívida de Felipe ou de Ana, pois há solidariedade passiva.

link com os slides disponível em:
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Direito das Obrigações
Questão 39 – XXII Exame da OAB
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) terá́ direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, não
teve culpa.
C) terá́ direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, teve
culpa.
D) terá́ direito à devolução de 100% do valor, pois ainda não havia ocorrido a tradição
no momento do perecimento do bem.
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Direito das Obrigações
Questão 42 – XIX Exame da OAB
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.
link com os slides disponível em:
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Direito das Obrigações
Questão 38 – XX Exame da OAB
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 poderá́ 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.
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Direito das Obrigações
Questão 37 – XVIII Exame da OAB
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.
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Direito das Obrigações

Questão 42 – IX Exame da OAB
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.
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Direito das Obrigações
Questão 43 – X Exame da OAB
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, Luis 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.
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Direito das Obrigações
Questão 40 – XXII Exame da OAB
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 já́ 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. só́ pode exigir 2% de multa (R$ 20,00), teto da cláusula penal, segundo o Código de
Defesa do Consumidor.
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Direito das Obrigações
Questão 42 – XVII Exame da OAB
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.
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Direito das Obrigações

Questão 41 – XVIII Exame da OAB
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.
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Direito das Obrigações
Questão 41 – XIX Exame da OAB
Joaquim celebrou, por instrumento particular, contrato de mútuo com Ronaldo, pelo qual
lhe emprestou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem pagos 30 dias depois. No dia
do vencimento do empréstimo, Ronaldo não adimpliu a prestação. O tempo passou,
Joaquim se manteve inerte, e a dívida prescreveu. Inconformado, Joaquim pretende
ajuizar ação de enriquecimento sem causa contra Ronaldo.
Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.
A) A ação de enriquecimento sem causa é cabível, uma vez que Ronaldo se enriqueceu
indevidamente à custa de Joaquim.
B) Como a ação de enriquecimento sem causa é subsidiária, é cabível seu ajuizamento
por não haver, na hipótese, outro meio de recuperar o empréstimo concedido.
C) Não cabe o ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa, pois há título jurídico
a justificar o enriquecimento de Ronaldo.
D) A pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem causa prescreve
simultaneamente à pretensão relativa à cobrança do valor mutuado.
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Direito das Obrigações
Questão 38 – VII Exame da OAB
Mauro, entristecido com a fuga das cadelinhas Lila e Gopi de sua residência, às quais dedicava
grande carinho e afeição, promete uma vultosa recompensa para quem eventualmente viesse
a encontrá-las. Ocorre que, no mesmo dia em que coloca os avisos públicos da recompensa,
ao conversar privadamente com seu vizinho João, afirma que não irá, na realidade, dar a
recompensa anunciada, embora assim o tenha prometido. Por coincidência, no dia seguinte,
João encontra as cadelinhas passeando tranquilamente em seu quintal e as devolve
imediatamente a Mauro. Neste caso, é correto afirmar que
A) a manifestação de vontade no sentido da recompensa subsiste em relação a João ainda
que Mauro tenha feito a reserva mental de não querer o que manifestou originariamente.
B) a manifestação de vontade no sentido da recompensa não subsiste em relação a João, pois
este tomou conhecimento da alteração da vontade original de Mauro.
C) a manifestação de vontade no sentido da recompensa não mais terá validade em relação a
qualquer pessoa, pois ela foi alterada a partir do momento em que foi feita a reserva mental
por parte de Mauro.
D) a manifestação de vontade no sentido da recompensa subsiste em relação a toda e
qualquer pessoa, pois a reserva mental não tem o condão de modificar a vontade
originalmente tornada pública.
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Direito das Obrigações
Questão 38 – XI Exame da OAB
Diante de chuva forte e inesperada, Márcio constatou a inundação parcial da residência
de sua vizinha Bianca, fato este que o levou a contratar serviços de chaveiro,
bombeamento d’água e vigilância, de modo a evitar maiores prejuízos materiais até a
chegada de Bianca. Utilizando-se do quadro fático fornecido pelo enunciado, assinale a
afirmativa correta.
A) A falta de autorização expressa de Bianca a Márcio para a prática dos atos de
preservação dos bens autoriza aquela a exigir reparação civil deste.
B) Bianca não estará obrigada a adimplir os serviços contratados por Márcio, cabendo a
este a quitação dos contratados.
C) Se Márcio se fizer substituir por terceiro até a chegada de Bianca, promoverá a
cessação de sua responsabilidade transferindo-a ao terceiro substituto.
D) Os atos de solidariedade e espontaneidade de Márcio na proteção dos bens de Bianca
são capazes de gerar a responsabilidade desta em reembolsar as despesas necessárias
efetivadas, acrescidas de juros legais.
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Responsabilidade Civil
Questão 47 – XI Exame da OAB
Carla ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do
dentista Pedro, lastreada em prova pericial que constatou falha, durante um tratamento
de canal, na prestação do serviço odontológico. O referido laudo comprovou a
inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou na necessidade de extração de
três dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da
mandíbula de Carla, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes, que incluíram
assimetria facial. Com base no caso concreto, à luz do Código de Defesa do Consumidor,
assinale a afirmativa correta.
A) O dentista Pedro responderá objetivamente pelos danos causados à paciente Carla,
em razão do comprovado fato do serviço, no prazo prescricional de cinco anos.
B) Haverá responsabilidade de Pedro, independentemente de dolo ou culpa, diante da
constatação do vício do serviço, no prazo decadencial de noventa dias.
C) A obrigação de indenizar por parte de Pedro é subjetiva e fica condicionada à
comprovação de dolo ou culpa.
D) Inexiste relação de consumo no caso em questão, pois é uma relação privada, que
encerra obrigação de meio pelo profissional liberal, aplicando-se o Código Civil.
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Responsabilidade Civil

Questão 34 – V Exame da OAB
João trafegava com seu veículo com velocidade incompatível para o local e avançou o
sinal vermelho. José, que atravessava normalmente na faixa de pedestre, foi atropelado
por João, sofrendo vários ferimentos. Para se recuperar, José, trabalhador autônomo,
teve que ficar internado por 10 dias, sem possibilidade de trabalhar, além de ter ficado
com várias cicatrizes no corpo. Em virtude do ocorrido, José ajuizou ação, pleiteando
danos morais, estéticos e materiais. Com base na situação acima, assinale a alternativa
correta.
(A) José não poderá receber a indenização na forma pleiteada, já que o dano moral e o
dano estético são inacumuláveis. Assim, terá direito apenas ao dano moral, em razão do
sofrimento e das cicatrizes, e ao dano material, em razão do tempo que ficou sem
trabalhar.
(B) José terá direito apenas ao dano moral, já que o tempo que ficou sem trabalhar é
considerado lucros cessantes, os quais não foram expressamente requeridos, e não
podem ser concedidos. Quanto ao dano estético, esse é inacumulável com o dano moral,
já estando incluído neste.
(C) José terá direito a receber a indenização na forma pleiteada: o dano moral em razão
das lesões e do sofrimento por ele sentido, o dano material em virtude do tempo que
ficou sem trabalhar e o dano estético em razão das cicatrizes com que ficou.
(D) José terá direito apenas ao dano moral, em razão do sofrimento, e ao dano estético,
em razão das cicatrizes. Quanto ao tempo em que ficou sem trabalhar, isso se traduz em
lucros cessantes, que não foram pedidos, não podendo ser concedidos.
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Responsabilidade Civil
Questão 38 – XV Exame da OAB
Devido à indicação de luz vermelha do sinal de trânsito, Ricardo parou seu veículo pouco
antes da faixa de pedestres. Sandro, que vinha logo atrás de Ricardo, também parou,
guardando razoável distância entre eles. Entretanto, Tatiana, que trafegava na mesma
faixa de rolamento, mais atrás, distraiu-se ao redigir mensagem no celular enquanto
conduzia seu veículo, vindo a colidir com o veículo de Sandro, o qual, em seguida,
atingiu o carro de Ricardo. Diante disso, à luz das normas que disciplinam a
responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta.
A) Cada um arcará com seu próprio prejuízo, visto que a responsabilidade pelos danos
causados deve ser repartida entre todos os envolvidos.
B) Caberá a Tatiana indenizar os prejuízos causados ao veículo de Sandro, e este deverá
indenizar os prejuízos causados ao veículo de Ricardo.
C) Caberá a Tatiana indenizar os prejuízos causados aos veículos de Sandro e Ricardo.
D) Tatiana e Sandro têm o dever de indenizar Ricardo, na medida de sua culpa.
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Responsabilidade Civil

Questão 40 – XIII Exame da OAB
Felipe, atrasado para um compromisso profissional, guia seu veículo particular de passeio
acima da velocidade permitida e, falando ao celular, desatento, não observa a sinalização de
trânsito para redução da velocidade em razão da proximidade da creche Arca de Noé. Pedro,
divorciado, pai de Júlia e Bruno, com cinco e sete anos de idade respectivamente, alunos da
creche, atravessava a faixa de pedestres para buscar os filhos, quando é atropelado pelo carro
de Felipe. Pedro fica gravemente ferido e vem a falecer, em decorrência das lesões, um mês
depois. Maria, mãe de Júlia e Bruno, agora privados do sustento antes pago pelo genitor
falecido, ajuíza demanda reparatória em face de Felipe, que está sendo processado no âmbito
criminal por homicídio culposo no trânsito. Com base no caso em questão, assinale a opção
correta.
A) Felipe indenizará as despesas comprovadamente gastas com o mês de internação para
tratamento de Pedro, alimentos indenizatórios a Júlia e Bruno tendo em conta a duração
provável da vida do genitor, sem excluir outras reparações, a exemplo das despesas com
sepultamento e luto da família.
B) Felipe deverá indenizar as despesas efetuadas com a tentativa de restabelecimento da
saúde de Pedro, sendo incabível a pretensão de alimentos para seus filhos, diante de ausência
de previsão legal.
C) Felipe fora absolvido por falta de provas do delito de trânsito na esfera criminal e, como a
responsabilidade civil e a criminal não são independentes, essa sentença fará coisa julgada no
cível, inviabilizando a pretensão reparatória proposta por Maria.
D) Felipe, como a legislação civil prevê em caso de homicídio, deve arcar com as despesas do
tratamento da vítima, seu funeral, luto da família, bem como dos alimentos aos dependentes
enquanto viverem, excluindo-se quaisquer outras reparações.
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Responsabilidade Civil
Questão 42 – XX Exame da OAB
Maria, trabalhadora autônoma, foi atropelada por um ônibus da Viação XYZ S.A. quando
atravessava movimentada rua da cidade, sofrendo traumatismo craniano. No caminho do
hospital, Maria veio a falecer, deixando o marido, João, e o filho, Daniel, menor
impúbere, que dela dependiam economicamente.
Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.
A) João não poderá́ cobrar compensação por danos morais, em nome próprio, da Viação
XYZ S.A., porque o dano direto e imediato foi causado exclusivamente a Maria.
B) Ainda que reste comprovado que Maria atravessou a rua fora da faixa e com o sinal
de pedestres fechado, tal fato em nada influenciará a responsabilidade da Viação XYZ
S.A.
C) João poderá́ cobrar pensão alimentícia apenas em nome de Daniel, por se tratar de
pessoa incapaz.
D) Daniel poderá́ cobrar pensão alimentícia da Viação XYZ S.A., ainda que não reste
comprovado que Maria exercia atividade laborativa, se preenchido o critério da
necessidade.
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Responsabilidade Civil
Questão 42 – XXI Exame da OAB
Tomás e Vinícius trabalham em uma empresa de assistência técnica de informática. Após
diversas reclamações de seu chefe, Adilson, os dois funcionários decidem se vingar dele,
criando um perfil falso em seu nome, em uma rede social. Tomás cria o referido perfil,
inserindo no sistema os dados pessoais, fotografias e informações diversas sobre
Adilson. Vinícius, a seu turno, alimenta o perfil durante duas semanas com postagens
ofensivas, até que os dois são descobertos por um terceiro colega, que os denuncia ao
chefe. Ofendido, Adilson ajuíza ação indenizatória por danos morais em face de Tomás e
Vinícius.
A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A) Tomás e Vinícius são corresponsáveis pelo dano moral sofrido por Adilson e devem
responder solidariamente pelo dever de indenizar.
B) Tomás e Vinícius devem responder pelo dano moral sofrido por Adilson, sendo a
obrigação de indenizar, nesse caso, fracionária, diante da pluralidade de causadores do
dano.
C) Tomás e Vinícius apenas poderão responder, cada um, por metade do valor fixado a
título de indenização, pois cada um poderá alegar a culpa concorrente do outro para
limitar sua responsabilidade.
D) Adilson sofreu danos morais distintos: um causado por Tomás e outro por Vinícius,
devendo, portanto, receber duas indenizações autônomas.
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Responsabilidade Civil
Questão 39 – VIII Exame da OAB
João dirigia seu veículo respeitando todas as normas de trânsito, com velocidade inferior
à permitida para o local, quando um bêbado atravessou a rua, sem observar as
condições de tráfego. João não teve condições de frear o veículo ou desviar-se dele,
atingindo-o e causando-lhe graves ferimentos. A partir do caso apresentado, assinale a
afirmativa correta.
A) Houve responsabilidade civil, devendo João ser considerado culpado por sua conduta.
B) Faltou um dos elementos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta humana, não
ficando configurada a responsabilidade civil.
C) Inexistiu um dos requisitos essenciais para caracterizar a responsabilidade civil: o
dano indenizável e, por isso, não deve ser responsabilizado.
D) Houve rompimento do nexo de causalidade, em razão da conduta da vítima, não
restando configurada a responsabilidade civil.
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Responsabilidade Civil
Questão 41 – XII Exame da OAB
Pedro, dezessete anos de idade, mora com seus pais no edifício Clareira do Bosque e, certa
manhã, se desentendeu com seu vizinho Manoel, dezoito anos. O desentendimento ocorreu
logo após Manoel, por equívoco do porteiro, ter recebido e lido o jornal pertencente aos pais
do adolescente. Manoel, percebido o equívoco, promoveu a imediata devolução do periódico,
momento no qual foi surpreendido com atitude inesperada de Pedro que, revoltado com o
desalinho das páginas, o agrediu com um soco no rosto, provocando a quebra de três dentes.
Como Manoel é modelo profissional, pretende ser indenizado pelos custos com implantes
dentários, bem como pelo cancelamento de sua participação em um comercial de televisão.
Tendo em conta o regramento da responsabilidade civil por fato de outrem, assinale a
afirmativa correta.
A) Pedro responderá solidariamente com seus pais pelos danos causados a Manoel, inclusive
com indenização pela perda de uma chance, decorrente do cancelamento da participação da
vítima no comercial de televisão.
B) Somente os pais de Pedro terão responsabilidade objetiva pelos danos causados pelo filho,
mas detêm o direito de reaver de Pedro, posteriormente, os danos indenizáveis a Manoel.
C) Se os pais de Pedro não dispuserem de recursos suficientes para pagar a indenização, e
Pedro tiver recursos, este responderá subsidiária e equitativamente pelos danos causados a
Manoel.
D) Os pais de Pedro terão responsabilidade subjetiva pelos danos causados pelo filho a
Manoel, devendo, para tanto, ser comprovada a culpa in vigilando dos genitores.
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Responsabilidade Civil
Questão 41 – XXII Exame da OAB
André é motorista da transportadora Via Rápida Ltda. Certo dia, enquanto dirigia um ônibus
da empresa, se distraiu ao tentar se comunicar com um colega, que dirigia outro coletivo ao
seu lado, e precisou fazer uma freada brusca para evitar um acidente. Durante a manobra,
Olívia, uma passageira do ônibus, sofreu uma queda no interior do veículo, fraturando o
fêmur direito. Além do abalo moral, a passageira teve despesas médicas e permaneceu por
semanas sem trabalhar para se recuperar da fratura. Olívia decide, então, ajuizar ação
indenizatória pelos danos morais e materiais sofridos.
Em referência ao caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A) Olívia deve, primeiramente, ajuizar a ação em face da transportadora, e apenas demandar
André́ se não obtiver a reparação pretendida, pois a responsabilidade do motorista é
subsidiária.
B) Olívia pode ajuizar ação em face da transportadora e de André́, simultânea ou
alternativamente, pois ambos são solidariamente responsáveis.
C) Olívia apenas pode demandar, nesse caso, a transportadora, mas esta terá́ direito de
regresso em face de André́, se for condenada ao dever de indenizar.
D) André́ e a transportadora são solidariamente responsáveis e podem ser demandados
diretamente por Olívia, mas aquele que vier a pagar a indenização não terá́ regresso em face
do outro.
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Responsabilidade Civil
Questão 47 – XI Exame da OAB
Carla ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do
dentista Pedro, lastreada em prova pericial que constatou falha, durante um tratamento
de canal, na prestação do serviço odontológico. O referido laudo comprovou a
inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou na necessidade de extração de
três dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da
mandíbula de Carla, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes, que incluíram
assimetria facial. Com base no caso concreto, à luz do Código de Defesa do Consumidor,
assinale a afirmativa correta.
A) O dentista Pedro responderá objetivamente pelos danos causados à paciente Carla,
em razão do comprovado fato do serviço, no prazo prescricional de cinco anos.
B) Haverá responsabilidade de Pedro, independentemente de dolo ou culpa, diante da
constatação do vício do serviço, no prazo decadencial de noventa dias.
C) A obrigação de indenizar por parte de Pedro é subjetiva e fica condicionada à
comprovação de dolo ou culpa.
D) Inexiste relação de consumo no caso em questão, pois é uma relação privada, que
encerra obrigação de meio pelo profissional liberal, aplicando-se o Código Civil.
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Responsabilidade Civil

Questão 41 – XVI Exame da OAB
Daniel, morador do Condomínio Raio de Luz, após consultar a convenção do condomínio e constatar a
permissão de animais de estimação, realizou um sonho antigo e adquiriu um cachorro da raça Beagle. Ocorre
que o animal, muito travesso, precisou dos serviços de um adestrador, pois estava destruindo móveis e
sapatos do dono. Assim, Daniel contratou Cleber, adestrador renomado, para um pacote de seis meses de
sessões. Findo o período do treinamento, Daniel, satisfeito com o resultado, resolve levar o cachorro para se
exercitar na área de lazer do condomínio e, encontrando-a vazia, solta a coleira e a guia para que o Beagle
possa correr livremente. Minutos depois, a moradora Diana, com 80 (oitenta) anos de idade, chega à área de
lazer com seu neto Theo. Ao perceber presença da octogenária, o cachorro pula em suas pernas, Diana perde
o equilíbrio, cai e fratura o fêmur. Diana pretende ser indenizada pelos danos materiais e compensada pelos
danos estéticos. Com base no caso narrado, assinale a opção correta.
A) Há responsabilidade civil valorada pelo critério subjetivo e solidária de Daniel e Cleber, aquele por culpa na
vigilância do animal e este por imperícia no adestramento do Beagle pelo fato de não evitarem que o
cachorro avançasse em terceiros.
B) Há responsabilidade civil valorada pelo critério objetivo e extracontratual de Daniel, havendo obrigação de
indenizar e compensar os danos causados, haja vista a ausência de prova de alguma das causas legais
excludentes do nexo causal, quais sejam, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
C) Não há responsabilidade civil de Daniel valorada pelo critério subjetivo, em razão da ocorrência de força
maior, isto é, da chegada inesperada da moradora Diana, caracterizando a inevitabilidade do ocorrido, com
rompimento do nexo de causalidade.
D) Há responsabilidade valorada pelo critério subjetivo e contratual apenas de Daniel em relação aos danos
sofridos por Diana; subjetiva, em razão da evidente culpa na custódia do animal; e contratual, por serem
ambos moradores do Condomínio Raio de Luz.
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Direito de Família
Questão 35 – XXIII Exame da OAB
Arlindo e Berta firmam pacto antenupcial, preenchendo todos os requisitos legais, no
qual estabelecem o regime de separação absoluta de bens. No entanto, por motivo
de saúde de um dos nubentes, a celebração civil do casamento não ocorreu na
data estabelecida. Diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passam a
conviver maritalmente. Após cinco anos de união estável, Arlindo pretende dissolver
a relação familiar e aplicar o pacto antenupcial, com o objetivo de não dividir os bens
adquiridos na constância dessa união. Nessas circunstâncias, o pacto antenupcial é
A) válido e ineficaz.
B) válido e eficaz.
C) inválido e ineficaz.
D) inválido e eficaz.
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Direito de Família
Questão 41 – XX Exame da OAB
Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto
investimento, por meio de financiamento significativo. Casada com Mário pelo regime da
comunhão universal de bens, desde 1998, e sem filhos, decide o casal alterar o regime
de casamento para o de separação de bens, sem prejudicar direitos de terceiros, e com
a intenção de evitar a colocação do patrimônio já́ adquirido em risco.
Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta.
A) A alteração do regime de bens mediante escritura pública, realizada pelos cônjuges e
averbada no Registro Civil, é possível.
B) A alteração do regime de bens, tendo em vista que o casamento foi realizado antes
da vigência do Código Civil de 2002, não é possível.
C) A alteração do regime de bens mediante autorização judicial, com pedido motivado de
ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os
direitos de terceiros, é possível.
D) Não é possível a alteração para o regime da separação de bens, tão somente para o
regime de bens legal, qual seja, o da comunhão parcial de bens.
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Direito de Família
Questão 40 – XX Exame da OAB
Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes
de se casar, ele já́ era proprietário de dois imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus dois imóveis
e os aluguéis auferidos, mês a mês, foram depositados em conta corrente aberta por ele, um
mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio
máximo da loteria, em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança
aberta por ele naquele momento.
Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha
direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria, bem como aos valores oriundos dos
aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e, mensalmente, depositados na
conta corrente de Sérgio.
Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.
A) Ela não tem direito à partilha do prêmio e aos valores depositados na conta corrente de
Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis, uma vez que se constituem como bens
particulares de Sérgio.
B) Ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos
dos aluguéis de seus imóveis, mas não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria.
C) Ela tem direito à partilha do prêmio, mas não poderá́ pleitear a partilha dos valores
depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis.
D) Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio,
oriundos dos aluguéis dos imóveis de Sérgio, uma vez que ambos constituem-se bens comuns
do casal.
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Direito de Família
Questão 40 – XVIII Exame da OAB
Roberto e Ana casaram-se, em 2005, pelo regime da comunhão parcial de bens. Em
2008, Roberto ganhou na loteria e, com os recursos auferidos, adquiriu um imóvel no
Recreio dos Bandeirantes. Em 2014, Roberto foi agraciado com uma casa em Santa
Teresa, fruto da herança de sua tia. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Tendo em
vista o regime de bens do casamento, assinale a afirmativa correta.
A) Os imóveis situados no Recreio dos Bandeirantes e em Santa Teresa são bens comuns
e, por isso, deverão ser partilhados em virtude da separação do casal.
B) Apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado, sendo o
imóvel situado em Santa Teresa bem particular de Roberto.
C) Apenas o imóvel situado em Santa Teresa deve ser partilhado, sendo o imóvel situado
no Recreio dos Bandeirantes excluído da comunhão, por ter sido adquirido com o produto
de bem advindo de fato eventual.
D) Nenhum dos dois imóveis deverá ser partilhado, tendo em vista que ambos são bens
particulares de Roberto.
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Direito de Família

Questão 27 – II Exame da OAB
Jane e Carlos constituíram uma união estável em julho de 2003 e não celebraram contrato
para regular as relações patrimoniais decorrentes da aludida entidade familiar. Em março de
2005, Jane recebeu R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de doação de seu tio Túlio. Com os
R$ 100.000,00 (cem mil reais), Jane adquiriu em maio de 2005 um imóvel na Barra da Tijuca.
Em 2010, Jane e Carlos se separaram. Carlos procura um advogado, indagando se tem direito
a partilhar o imóvel adquirido por Jane na Barra da Tijuca em maio de 2005. Assinale a
alternativa que indique a orientação correta a ser exposta a Carlos.
(A) Por se tratar de bem adquirido a título oneroso na vigência da união estável, Carlos tem
direito a partilhar o imóvel adquirido por Jane na Barra da Tijuca em maio de 2005.
(B) Carlos não tem direito a partilhar o imóvel adquirido por Jane na Barra da Tijuca em maio
de 2005 porque, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais entre os mesmos o regime da separação total de bens.
(C) Carlos não tem direito a partilhar o imóvel adquirido por Jane na Barra da Tijuca em maio
de 2005 porque, em virtude da ausência de contrato escrito entre os companheiros, aplica-se
às relações patrimoniais entre os mesmos o regime da comunhão parcial de bens, que exclui
dos bens comuns entre os consortes aqueles doados e os sub-rogados em seu lugar.
(D) Carlos tem direito a partilhar o imóvel adquirido por Jane na Barra da Tijuca em maio de
2005 porque, muito embora o referido bem tenha sido adquirido com o produto de uma
doação, não se aplica a sub-rogação de bens na união estável.
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Direito de Família
Questão 39 – XV Exame da OAB
Augusto, viúvo, pai de Gustavo e Fernanda, conheceu Rita e com ela manteve, por dez
anos, um relacionamento amoroso contínuo, público, duradouro e com objetivo de
constituir família. Nesse período, Augusto não se preocupou em fazer o inventário dos
bens adquiridos quando casado e em realizar a partilha entre os herdeiros Gustavo e
Fernanda. Em meados de setembro do corrente ano, Augusto resolveu romper o
relacionamento com Rita. Face aos fatos narrados e considerando as regras de Direito
Civil, assinale a opção correta.
A) A ausência de partilha dos bens de Augusto com seus herdeiros Gustavo e Fernanda
caracteriza causa suspensiva do casamento, o que obsta o reconhecimento da união
estável entre Rita e Augusto.
B) Sendo reconhecida a união estável entre Augusto e Rita, aplicar-se-ão à relação
patrimonial as regras do regime de comunhão universal de bens, salvo se houver
contrato dispondo de forma diversa.
C) Em razão do fim do relacionamento amoroso, Rita poderá pleitear alimentos em
desfavor de Augusto, devendo, para tanto, comprovar o binômio necessidadepossibilidade.
D) As dívidas contraídas por Augusto, na constância do relacionamento com Rita, em
proveito da entidade familiar, serão suportadas por Rita de forma subsidiária.
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