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Direito Civil
LINDB
1) CESPE - DPF/PF/2013
Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, julgue o item a seguir.
A revogação de uma norma pela superveniência de outra que disponha sobre a mesma matéria
poderá atingir as situações já consumadas sob a égide da lei antiga, afetando os efeitos pretéritos
produzidos ou incidindo sobre os efeitos presentes ou futuros de situações passadas ocorridas na
vigência da norma revogada.
Certo
Errado

Vigência da norma no tempo e no espaço
2) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
A empresa Lambda foi regularmente constituída como uma sociedade, com sede na capital de
determinado estado da Federação, local onde funcionava sua administração, não tendo sido
eleito domicílio especial no seu ato constitutivo.
Em agosto de 2003, foi decretada, com fundamento na Lei n.º 8.866/1994, a prisão de Teodoro,
sócio-gerente da Lambda, em razão de a empresa não haver recolhido ao tesouro estadual nem
depositado os valores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
recebido de terceiros.
Em decorrência de maus-tratos sofridos durante o tempo em que esteve na prisão, Teodoro teve
de ser interditado, mediante processo judicial, por enfermidade ou deficiência mental que lhe
subtraíram totalmente o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil.
Posteriormente, o policial acusado de haver praticado os maus-tratos contra Teodoro foi
absolvido, no processo criminal, da acusação de lesão corporal, ante a ausência de prova de que a
incapacidade civil de Teodoro se dera em conseqüência de lesões praticadas pelo policial. A
sentença absolutória transitou em julgado.
Em face da situação hipotética descrita, bem como da legislação, da jurisprudência e da doutrina
pertinentes, julgue o item seguinte.
De acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil, uma lei nova, que estabeleça disposições
gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior; desse modo, o
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advento do novo Código Civil brasileiro não derrogou nem ab-rogou as disposições da Lei n.º
8.866/1994.
Certo
Errado

Da personalidade e da capacidade
3) CESPE - DPF/PF/2004
Em fevereiro de 2004, Jerônimo, de boa-fé, adquiriu da empresa Épsilon, mediante
contrato de compra e venda, um veículo usado, que foi pago em seis prestações mensais. Não se
tratava de nenhum veículo raro, com características especiais de interesse de colecionadores. No
contrato, ficou expresso que o negócio seria desfeito, e o veículo restituído à empresa, no caso de
atraso de três prestações consecutivas. Não havia, porém, cláusula referente à responsabilidade
pela evicção. O certificado de registro de veículo foi emitido em nome de Jerônimo. O referido
automóvel foi apreendido, em 1.º/4/2004, pela autoridade policial, em uma blitz, por se tratar de
veículo que havia sido furtado. No momento da apreensão, o carro era dirigido por Bruno, de 17
anos de idade, filho de Jerônimo. Bruno apresentou à autoridade policial uma carteira nacional
de habilitação falsa e uma escritura pública de emancipação concedida por seus pais. Verificou-se
depois que a escritura pública não havia sido registrada no competente registro civil. No dia
15/4/2004, o veículo desapareceu do depósito do Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN), onde fora guardado. Uma sindicância interna concluiu que o servidor público
responsável pela guarda e vigilância do veículo havia agido com negligência.
O DETRAN daquela unidade da Federação era um órgão da administração direta do
estado, tendo sido transformado em autarquia, por meio de uma lei estadual publicada em
10/4/2004. Essa lei, todavia, era omissa quanto à data de sua entrada em vigor.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte.
A escritura pública de emancipação de Bruno, da forma como se apresenta na hipótese
considerada, habilita-o, desde logo, para a prática de todos os atos da vida civil, à exceção
daqueles atos jurídicos regulados em legislação especial que exige requisitos específicos de idade
superior a 17 anos.
Certo
Errado

4) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
A empresa Lambda foi regularmente constituída como uma sociedade, com sede na capital de
determinado estado da Federação, local onde funcionava sua administração, não tendo sido
eleito domicílio especial no seu ato constitutivo.
Em agosto de 2003, foi decretada, com fundamento na Lei n.º 8.866/1994, a prisão de Teodoro,
sócio-gerente da Lambda, em razão de a empresa não haver recolhido ao tesouro estadual nem
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depositado os valores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
recebido de terceiros.
Em decorrência de maus-tratos sofridos durante o tempo em que esteve na prisão, Teodoro teve
de ser interditado, mediante processo judicial, por enfermidade ou deficiência mental que lhe
subtraíram totalmente o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil.
Posteriormente, o policial acusado de haver praticado os maus-tratos contra Teodoro foi
absolvido, no processo criminal, da acusação de lesão corporal, ante a ausência de prova de que a
incapacidade civil de Teodoro se dera em conseqüência de lesões praticadas pelo policial. A
sentença absolutória transitou em julgado.
Em face da situação hipotética descrita, bem como da legislação, da jurisprudência e da doutrina
pertinentes, julgue o item seguinte.
A empresa Lambda é uma pessoa jurídica de direito privado, com domicílio na capital do estado
da Federação onde funciona a sua administração e pode sofrer danos decorrentes de lesão a
direitos da personalidade, como, por exemplo, de ofensa à sua honra.
Certo
Errado

Domicílio
5) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
A empresa Lambda foi regularmente constituída como uma sociedade, com sede na capital de
determinado estado da Federação, local onde funcionava sua administração, não tendo sido
eleito domicílio especial no seu ato constitutivo.
Em agosto de 2003, foi decretada, com fundamento na Lei n.º 8.866/1994, a prisão de Teodoro,
sócio-gerente da Lambda, em razão de a empresa não haver recolhido ao tesouro estadual nem
depositado os valores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
recebido de terceiros.
Em decorrência de maus-tratos sofridos durante o tempo em que esteve na prisão, Teodoro teve
de ser interditado, mediante processo judicial, por enfermidade ou deficiência mental que lhe
subtraíram totalmente o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil.
Posteriormente, o policial acusado de haver praticado os maus-tratos contra Teodoro foi
absolvido, no processo criminal, da acusação de lesão corporal, ante a ausência de prova de que a
incapacidade civil de Teodoro se dera em conseqüência de lesões praticadas pelo policial. A
sentença absolutória transitou em julgado.
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Em face da situação hipotética descrita, bem como da legislação, da jurisprudência e da doutrina
pertinentes, julgue o item seguinte.
Com a interdição, Teodoro tornou-se absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil, passando a ter como residência e domicílio, por força de disposição expressa do
Código Civil, a residência e o domicílio do seu representante legal.
Certo
Errado

Bens
6) CESPE - DPF/PF/2004
Em fevereiro de 2004, Jerônimo, de boa-fé, adquiriu da empresa Épsilon, mediante
contrato de compra e venda, um veículo usado, que foi pago em seis prestações mensais. Não se
tratava de nenhum veículo raro, com características especiais de interesse de colecionadores. No
contrato, ficou expresso que o negócio seria desfeito, e o veículo restituído à empresa, no caso de
atraso de três prestações consecutivas. Não havia, porém, cláusula referente à responsabilidade
pela evicção. O certificado de registro de veículo foi emitido em nome de Jerônimo. O referido
automóvel foi apreendido, em 1.º/4/2004, pela autoridade policial, em uma blitz, por se tratar de
veículo que havia sido furtado. No momento da apreensão, o carro era dirigido por Bruno, de 17
anos de idade, filho de Jerônimo. Bruno apresentou à autoridade policial uma carteira nacional
de habilitação falsa e uma escritura pública de emancipação concedida por seus pais. Verificou-se
depois que a escritura pública não havia sido registrada no competente registro civil. No dia
15/4/2004, o veículo desapareceu do depósito do Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN), onde fora guardado. Uma sindicância interna concluiu que o servidor público
responsável pela guarda e vigilância do veículo havia agido com negligência.
O DETRAN daquela unidade da Federação era um órgão da administração direta do
estado, tendo sido transformado em autarquia, por meio de uma lei estadual publicada em
10/4/2004. Essa lei, todavia, era omissa quanto à data de sua entrada em vigor.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte.
Sob a ótica da revendedora, o veículo automotor em questão é um bem móvel, fungível e
juridicamente consumível. A transferência do domínio do automóvel adquirido para Jerônimo
deu-se pela simples tradição, uma vez que o registro no DETRAN é uma providência meramente
administrativa que não interfere na essência do negócio jurídico.
Certo
Errado

Negócio Jurídico
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7) CESPE - DPF/PF/2013
A respeito da pessoa natural e da propriedade, julgue o item que se segue.
Se o beneficiário de ato jurídico praticado por incapaz provar ter agido de boa-fé, o ato será
anulado somente em caso de o incapaz ser interditado por ocasião de sua prática.
Certo
Errado

8) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
A empresa Lambda foi regularmente constituída como uma sociedade, com sede na capital de
determinado estado da Federação, local onde funcionava sua administração, não tendo sido
eleito domicílio especial no seu ato constitutivo.
Em agosto de 2003, foi decretada, com fundamento na Lei n.º 8.866/1994, a prisão de Teodoro,
sócio-gerente da Lambda, em razão de a empresa não haver recolhido ao tesouro estadual nem
depositado os valores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
recebido de terceiros.
Em decorrência de maus-tratos sofridos durante o tempo em que esteve na prisão, Teodoro teve
de ser interditado, mediante processo judicial, por enfermidade ou deficiência mental que lhe
subtraíram totalmente o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil.
Posteriormente, o policial acusado de haver praticado os maus-tratos contra Teodoro foi
absolvido, no processo criminal, da acusação de lesão corporal, ante a ausência de prova de que a
incapacidade civil de Teodoro se dera em conseqüência de lesões praticadas pelo policial. A
sentença absolutória transitou em julgado.
Em face da situação hipotética descrita, bem como da legislação, da jurisprudência e da doutrina
pertinentes, julgue o item seguinte.
Nos termos da legislação atualmente vigente, não correrá contra Teodoro o prazo prescricional
estabelecido para a pretensão de reparação de dano, uma vez que o Código Civil estabelece
expressamente que os prazos de prescrição não correm contra nenhum incapaz.
Certo
Errado

Contratos
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9) CESPE - DPF/PF/2004
Em fevereiro de 2004, Jerônimo, de boa-fé, adquiriu da empresa Épsilon, mediante
contrato de compra e venda, um veículo usado, que foi pago em seis prestações mensais. Não se
tratava de nenhum veículo raro, com características especiais de interesse de colecionadores. No
contrato, ficou expresso que o negócio seria desfeito, e o veículo restituído à empresa, no caso de
atraso de três prestações consecutivas. Não havia, porém, cláusula referente à responsabilidade
pela evicção. O certificado de registro de veículo foi emitido em nome de Jerônimo. O referido
automóvel foi apreendido, em 1.º/4/2004, pela autoridade policial, em uma blitz, por se tratar de
veículo que havia sido furtado. No momento da apreensão, o carro era dirigido por Bruno, de 17
anos de idade, filho de Jerônimo. Bruno apresentou à autoridade policial uma carteira nacional
de habilitação falsa e uma escritura pública de emancipação concedida por seus pais. Verificou-se
depois que a escritura pública não havia sido registrada no competente registro civil. No dia
15/4/2004, o veículo desapareceu do depósito do Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN), onde fora guardado. Uma sindicância interna concluiu que o servidor público
responsável pela guarda e vigilância do veículo havia agido com negligência.
O DETRAN daquela unidade da Federação era um órgão da administração direta do
estado, tendo sido transformado em autarquia, por meio de uma lei estadual publicada em
10/4/2004. Essa lei, todavia, era omissa quanto à data de sua entrada em vigor.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte.
É cabível ação de indenização movida por Jerônimo contra a empresa Épsilon, visto que fica
configurada evicção quando ocorre perda definitiva da propriedade do bem, em decorrência de
mera apreensão por autoridade policial, sendo prescindível, no caso, prévia sentença judicial.
Certo
Errado

10) CESPE - DPF/PF/2004
Em fevereiro de 2004, Jerônimo, de boa-fé, adquiriu da empresa Épsilon, mediante
contrato de compra e venda, um veículo usado, que foi pago em seis prestações mensais. Não se
tratava de nenhum veículo raro, com características especiais de interesse de colecionadores. No
contrato, ficou expresso que o negócio seria desfeito, e o veículo restituído à empresa, no caso de
atraso de três prestações consecutivas. Não havia, porém, cláusula referente à responsabilidade
pela evicção. O certificado de registro de veículo foi emitido em nome de Jerônimo. O referido
automóvel foi apreendido, em 1.º/4/2004, pela autoridade policial, em uma blitz, por se tratar de
veículo que havia sido furtado. No momento da apreensão, o carro era dirigido por Bruno, de 17
anos de idade, filho de Jerônimo. Bruno apresentou à autoridade policial uma carteira nacional
de habilitação falsa e uma escritura pública de emancipação concedida por seus pais. Verificou-se
depois que a escritura pública não havia sido registrada no competente registro civil. No dia
15/4/2004, o veículo desapareceu do depósito do Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN), onde fora guardado. Uma sindicância interna concluiu que o servidor público
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responsável pela guarda e vigilância do veículo havia agido com negligência.
O DETRAN daquela unidade da Federação era um órgão da administração direta do
estado, tendo sido transformado em autarquia, por meio de uma lei estadual publicada em
10/4/2004. Essa lei, todavia, era omissa quanto à data de sua entrada em vigor.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte.
O contrato de compra e venda firmado entre Jerônimo e a empresa Épsilon tem natureza de
negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso, inter vivos, receptício e condicionado. Em
decorrência desse contrato, até que fossem pagas todas as prestações, Jerônimo tinha apenas a
propriedade resolúvel do bem adquirido.
Certo
Errado

11) CESPE - DPF/PF/2004
Em fevereiro de 2004, Jerônimo, de boa-fé, adquiriu da empresa Épsilon, mediante
contrato de compra e venda, um veículo usado, que foi pago em seis prestações mensais. Não se
tratava de nenhum veículo raro, com características especiais de interesse de colecionadores. No
contrato, ficou expresso que o negócio seria desfeito, e o veículo restituído à empresa, no caso de
atraso de três prestações consecutivas. Não havia, porém, cláusula referente à responsabilidade
pela evicção. O certificado de registro de veículo foi emitido em nome de Jerônimo. O referido
automóvel foi apreendido, em 1.º/4/2004, pela autoridade policial, em uma blitz, por se tratar de
veículo que havia sido furtado. No momento da apreensão, o carro era dirigido por Bruno, de 17
anos de idade, filho de Jerônimo. Bruno apresentou à autoridade policial uma carteira nacional
de habilitação falsa e uma escritura pública de emancipação concedida por seus pais. Verificou-se
depois que a escritura pública não havia sido registrada no competente registro civil. No dia
15/4/2004, o veículo desapareceu do depósito do Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN), onde fora guardado. Uma sindicância interna concluiu que o servidor público
responsável pela guarda e vigilância do veículo havia agido com negligência.
O DETRAN daquela unidade da Federação era um órgão da administração direta do
estado, tendo sido transformado em autarquia, por meio de uma lei estadual publicada em
10/4/2004. Essa lei, todavia, era omissa quanto à data de sua entrada em vigor.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte.
Sendo o depositário infiel, no caso em questão, uma pessoa jurídica, é possível que, com
fundamento em dispositivos da Lei n.º 8.866/1994 e em decorrência do desaparecimento do bem
do depósito do DETRAN, seja decretada pelo juiz a prisão civil do servidor público responsável
pela gerência ou administração do depósito onde estava guardado o veículo.
Certo
Errado
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12) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
A empresa Lambda foi regularmente constituída como uma sociedade, com sede na capital de
determinado estado da Federação, local onde funcionava sua administração, não tendo sido
eleito domicílio especial no seu ato constitutivo.
Em agosto de 2003, foi decretada, com fundamento na Lei n.º 8.866/1994, a prisão de Teodoro,
sócio-gerente da Lambda, em razão de a empresa não haver recolhido ao tesouro estadual nem
depositado os valores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
recebido de terceiros.
Em decorrência de maus-tratos sofridos durante o tempo em que esteve na prisão, Teodoro teve
de ser interditado, mediante processo judicial, por enfermidade ou deficiência mental que lhe
subtraíram totalmente o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil.
Posteriormente, o policial acusado de haver praticado os maus-tratos contra Teodoro foi
absolvido, no processo criminal, da acusação de lesão corporal, ante a ausência de prova de que a
incapacidade civil de Teodoro se dera em conseqüência de lesões praticadas pelo policial. A
sentença absolutória transitou em julgado.
Em face da situação hipotética descrita, bem como da legislação, da jurisprudência e da doutrina
pertinentes, julgue o item seguinte.
Considerando que o depositário infiel, no caso, é uma pessoa jurídica, a Lei n.º 8.866/1994 não
admite a decretação da prisão civil de seus administradores ou gerentes; assim, a prisão de
Teodoro somente poderia ter sido efetivada com fundamento na teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, prevista no Código Civil.
Certo
Errado

Responsabilidade Civil
13) CESPE - DPF/PF/2004
Em fevereiro de 2004, Jerônimo, de boa-fé, adquiriu da empresa Épsilon, mediante
contrato de compra e venda, um veículo usado, que foi pago em seis prestações mensais. Não se
tratava de nenhum veículo raro, com características especiais de interesse de colecionadores. No
contrato, ficou expresso que o negócio seria desfeito, e o veículo restituído à empresa, no caso de
atraso de três prestações consecutivas. Não havia, porém, cláusula referente à responsabilidade
pela evicção. O certificado de registro de veículo foi emitido em nome de Jerônimo. O referido
automóvel foi apreendido, em 1.º/4/2004, pela autoridade policial, em uma blitz, por se tratar de
veículo que havia sido furtado. No momento da apreensão, o carro era dirigido por Bruno, de 17
anos de idade, filho de Jerônimo. Bruno apresentou à autoridade policial uma carteira nacional
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de habilitação falsa e uma escritura pública de emancipação concedida por seus pais. Verificou-se
depois que a escritura pública não havia sido registrada no competente registro civil. No dia
15/4/2004, o veículo desapareceu do depósito do Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN), onde fora guardado. Uma sindicância interna concluiu que o servidor público
responsável pela guarda e vigilância do veículo havia agido com negligência.
O DETRAN daquela unidade da Federação era um órgão da administração direta do
estado, tendo sido transformado em autarquia, por meio de uma lei estadual publicada em
10/4/2004. Essa lei, todavia, era omissa quanto à data de sua entrada em vigor.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte.
O DETRAN da referida unidade da Federação, tendo, na data do desaparecimento do veículo,
personalidade jurídica de direito público interno, responde perante o proprietário,
independentemente de dolo ou culpa, pelo desaparecimento do veículo, sendo cabível ação
regressiva contra o servidor responsável pelo dano, tendo em vista a constatação de sua culpa no
episódio.
Certo
Errado

14) CESPE - DPF/PF/2004
Em fevereiro de 2004, Jerônimo, de boa-fé, adquiriu da empresa Épsilon, mediante
contrato de compra e venda, um veículo usado, que foi pago em seis prestações mensais. Não se
tratava de nenhum veículo raro, com características especiais de interesse de colecionadores. No
contrato, ficou expresso que o negócio seria desfeito, e o veículo restituído à empresa, no caso de
atraso de três prestações consecutivas. Não havia, porém, cláusula referente à responsabilidade
pela evicção. O certificado de registro de veículo foi emitido em nome de Jerônimo. O referido
automóvel foi apreendido, em 1.º/4/2004, pela autoridade policial, em uma blitz, por se tratar de
veículo que havia sido furtado. No momento da apreensão, o carro era dirigido por Bruno, de 17
anos de idade, filho de Jerônimo. Bruno apresentou à autoridade policial uma carteira nacional
de habilitação falsa e uma escritura pública de emancipação concedida por seus pais. Verificou-se
depois que a escritura pública não havia sido registrada no competente registro civil. No dia
15/4/2004, o veículo desapareceu do depósito do Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN), onde fora guardado. Uma sindicância interna concluiu que o servidor público
responsável pela guarda e vigilância do veículo havia agido com negligência.
O DETRAN daquela unidade da Federação era um órgão da administração direta do
estado, tendo sido transformado em autarquia, por meio de uma lei estadual publicada em
10/4/2004. Essa lei, todavia, era omissa quanto à data de sua entrada em vigor.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte.
Eventual alegação de Bruno, no sentido de que houve coação ilegal por parte dos policiais, não
11
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito Civil
Delegado da Polícia Federal

deve ser acolhida, visto que a solicitação, pela autoridade policial, de documentos de
propriedade de veículo e comprovante de habilitação para dirigi-lo não caracteriza, por si só, ato
de ilegalidade que enseje indenização por danos materiais ou morais. Ante a responsabilidade
objetiva do Estado, todavia, competirá ao ente público provar na justiça que seus agentes não
causaram dano a Bruno.
Certo
Errado

15) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
A empresa Lambda foi regularmente constituída como uma sociedade, com sede na capital de
determinado estado da Federação, local onde funcionava sua administração, não tendo sido
eleito domicílio especial no seu ato constitutivo.
Em agosto de 2003, foi decretada, com fundamento na Lei n.º 8.866/1994, a prisão de Teodoro,
sócio-gerente da Lambda, em razão de a empresa não haver recolhido ao tesouro estadual nem
depositado os valores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
recebido de terceiros.
Em decorrência de maus-tratos sofridos durante o tempo em que esteve na prisão, Teodoro teve
de ser interditado, mediante processo judicial, por enfermidade ou deficiência mental que lhe
subtraíram totalmente o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil.
Posteriormente, o policial acusado de haver praticado os maus-tratos contra Teodoro foi
absolvido, no processo criminal, da acusação de lesão corporal, ante a ausência de prova de que a
incapacidade civil de Teodoro se dera em conseqüência de lesões praticadas pelo policial. A
sentença absolutória transitou em julgado.
Em face da situação hipotética descrita, bem como da legislação, da jurisprudência e da doutrina
pertinentes, julgue o item seguinte.
Ainda que o Estado seja condenado a pagar indenização a Teodoro, não poderá mais ingressar
com ação regressiva contra o policial acusado de haver praticado os maus-tratos, visto que,
conforme disposto no Código Civil, apesar de a responsabilidade civil independer da criminal, as
questões atinentes ao fato ou à autoria, que se acharem decididas no juízo criminal, não poderão
mais ser questionadas no juízo cível.
Certo
Errado

16) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
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A empresa Lambda foi regularmente constituída como uma sociedade, com sede na capital de
determinado estado da Federação, local onde funcionava sua administração, não tendo sido
eleito domicílio especial no seu ato constitutivo.
Em agosto de 2003, foi decretada, com fundamento na Lei n.º 8.866/1994, a prisão de Teodoro,
sócio-gerente da Lambda, em razão de a empresa não haver recolhido ao tesouro estadual nem
depositado os valores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
recebido de terceiros.
Em decorrência de maus-tratos sofridos durante o tempo em que esteve na prisão, Teodoro teve
de ser interditado, mediante processo judicial, por enfermidade ou deficiência mental que lhe
subtraíram totalmente o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil.
Posteriormente, o policial acusado de haver praticado os maus-tratos contra Teodoro foi
absolvido, no processo criminal, da acusação de lesão corporal, ante a ausência de prova de que a
incapacidade civil de Teodoro se dera em conseqüência de lesões praticadas pelo policial. A
sentença absolutória transitou em julgado.
Em face da situação hipotética descrita, bem como da legislação, da jurisprudência e da doutrina
pertinentes, julgue o item seguinte.
É possível a Teodoro obter judicialmente indenização por danos materiais e morais em
conseqüência dos maus-tratos sofridos na prisão, uma vez que é admissível a cumulação de
indenização por prejuízos materiais e morais, ainda que decorrentes do mesmo fato.
Certo
Errado

Direitos Reais
17) CESPE - DPF/PF/2013
A respeito da pessoa natural e da propriedade, julgue o item que se segue.
Como causa de perda de propriedade de bem móvel, o abandono pode ser presumido, desde que
presente a intenção do proprietário; como causa de perda de propriedade de imóvel, será o
abandono absolutamente presumido ante o inadimplemento de ônus fiscais, depois de cessados
os atos de posse.
Certo
Errado
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Gabarito
1) Certo
6) Errado
11) Errado
16) Certo

2) Certo
7) Errado
12) Errado
17) Certo

3) Errado
8) Errado
13) Errado

4) Certo
9) Errado
14) Errado

5) Errado
10) Certo
15) Errado
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