
   
  

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – ANALISTA DO MPU 

QUESTÕES DE DIREITO CIVIL 

Prof. Carlos Elias  

 Questão 81.  

Correto. É o art. 352 do Código Civil (Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da 

mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, 

se todos forem líquidos e vencidos). 

Questão 82 

Errado. O transportador responde por culpa grave no caso de transporte gratuito, conforme 

Súmula nº 145/STJ. 

Questão 83 

Errado. A interpretação sistemática destina-se a fazer uma norma guardar coerência com 

outras do ordenamento jurídico, garantindo uma harmonia no sistema jurídico. A questão, 

porém, é sensível e, numa primeira análise nossa, merece o gabarito “Errado”. É que, ao 

restringir a interpretação sistemática ao mesmo ramo do Direito, a questão coloca uma 

limitação que nos parece equivocada, pois é possível que uma norma de Direito Administrativo 

possa ser interpretada sistematicamente com uma norma de Direito Civil, a exemplo da 

necessidade de a norma que prevê o abandono de cargo público pela falta contínua do 

servidor por 30 dias (art. 132, II, CC) ser harmonizada com o art. 22 e seguintes do Código Civil, 

que prevê a ausência, de modo a impedir a demissão de servidor que desapareceu (se tornou 

ausente). A interpretação sistemática é para tornar TODO o ordenamento jurídico harmônico, 

e não apenas para garantir uma harmonia interna a um ramo do Direito. Entendemos que a 

questão está errada. Talvez o examinador coloque o gabarito como “correto”, pois ele não 

utilizou o advérbio “somente”. Se o fizer, entendemos que a questão merece ser anulada, pois 

a pergunta foi feita para captar a regra geral, e a regra geral é que a interpretação sistemática 

mira o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas um determinado ramo do Direito. 

Questão 84 

Correto. O STJ, depois de controvérsias (REsp 230.268, por exemplo, foi decidido 

diferentemente), pacificou, por meio da 2ª Seção, que cabe dano moral pelo uso não 

autorizado da imagem, ainda que a publicação tenha ocorrido após um prazo autorizado e 

ainda que não tenha ocorrido exposição vexatória (EREsp 230.268/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2002, DJ 04/08/2003). Confira-se 

este informativo do STJ: 

 

“DANO MORAL. MODELO PROFISSIONAL. CONTRATO. 

A embargante, modelo profissional, firmou com a embargada contrato no qual autorizava o 

uso de sua imagem em periódicos de circulação nacional. Ocorre que, após vencido o prazo 

desse contrato, a embargada veiculou a imagem sem autorização ou remuneração, não só no 

País, mas também no exterior. Isso posto, a Seção, por maioria, acolheu os embargos de 

divergência, firmando que o uso indevido da imagem, por si só, também gera direito à 

indenização por dano moral, sendo dispensada a prova de prejuízo, não se perquirindo a 
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conseqüência do seu uso, se ofensivo ou não. Assim, é irrelevante o fato de a embargante ter 

autorizado a divulgação em contrato anterior, pois o que está em discussão não é o uso 

durante a vigência, mas sim posteriormente, quando já cumprido o acordo. Os votos 

vencidos consignavam que o dano moral só estaria caracterizado se exposta a imagem de 

forma vexatória, ridícula ou ofensiva ao decoro da pessoa retratada, restando ser indenizado 

apenas o dano material causado pela inadimplência ao contrato. Precedentes citados: REsp 

267.529-RJ, DJ 18/12/2000; REsp 270.730-RJ, DJ 7/5/2001; REsp 46.420-SP, DJ 15/5/1995, e 

REsp 202.564-RJ, DJ 1º/10/2001.” 

(EREsp 230.268-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 11/12/2002 - Informativo n. 

88) 

 

Questão 85 

Correto. Conforme art. 51 do CC, a dissolução é apenas a primeira fase a ser adotada para, 

depois de duas outras fases, obter a extinção de uma pessoa jurídica. Após ela, vem a fase da 

liquidação e, por fim, a fase do cancelamento do registro. A pessoa jurídico só desaparece 

com esse cancelamento do registro, conforme o caput do art. 51 do CC. Antes disso, a pessoa 

jurídica ainda existe. 

 

Questão 86 

Correto. Simulação gera nulidade do negócio jurídico (art. 167, CC). Os três incisos do art. 

167 do CC tratam das hipóteses citadas na questão. 

Questão 87. 

Errado. Renúncia prévia à prescrição é nula. Só se pode renunciar depois de consumada (art. 

191, CC). 
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