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QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Questão 1. Solução. Letra C. Nos termos do art. 157, CC, “ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente 

necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação 

oposta” e o parágrafo segundo dessa regra estabelece que “não se decretará a anulação do negócio, se for 

oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito”. Para tanto, é 

necessário aceitar dois pressupostos não uniformes na doutrina: (i) a lesão não exige dolo de aproveitamento (o 

que restou aceito no enunciado n. 150, CJF); (ii) a premente necessidade pode referir-se a necessidade de salvar 

alguém da família. 

Questão 2. Solução: Letra B. Nos termos do art. 337, CC, “o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, 

cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado 

improcedente”. O art. 338, CC, ainda estabelece que “enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou 

não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, e subsistindo a 

obrigação para todas as conseqüências de direito”. 

Questão 3. Solução: Letra B. Conquanto haja autores a defender a sobreposição da verdade socioafetiva sobre a 

verdade biológica, não é correto afirmar que o registro de nascimento não seja passível de anulação. Sobre a 

posição do STJ e necessidade da prova do erro, veja CORREIA, Atalá. Insuficiência da afetividade como critério de 

determinação da paternidade. Revista de Direito Civil Contemporâneo. vol. 14. ano 5. p. 335-366. São Paulo: Ed. 

RT, jan.-mar. 2018., disponível em http://ojs.direitocivilcontemporaneo.com/index.php/rdcc/article/view/380 

Questão 4. Solução: Letra A. A Lei n. 13.715/2018, estabeleceu novas hipóteses de perda do poder familiar, 

fazendo incluir no rol legal atos de violência contra o outro genitor. O art. 1.638, par. Único, CC, com regras 

introduzidas pela referida lei, passou a estabelecer que “perderá também por ato judicial o poder familiar aquele 

que: I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar:  a) homicídio, feminicídio ou lesão 

corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência 

doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; b) estupro ou outro crime contra a 

dignidade sexual sujeito à pena de reclusão;  II – praticar contra filho, filha ou outro descendente:  a) homicídio, 

feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso 

envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher;   b) estupro, 

estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão”.   

 

Questão 5. Solução: Letra C. A questão não lida com o tema sucessório, mas apenas com a partilha de bens por 

ocasião da dissolução do casamento. Mais que isso, a pergunta pressupõe que o candidato conheça a longa 

discussão sobre a permanência da S. 377, STF, segundo a qual “no regime da separação legal de bens, comunicam-

se os adquiridos na constância do casamento”. Uma visão abrangente sobre o desenvolvimento histórico do tema 

pode ser vista em STJ, REsp 736.627/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 01.08.2006. No começo 

http://ojs.direitocivilcontemporaneo.com/index.php/rdcc/article/view/380


da década, o STJ mantinha posições divergentes sobre o papel do esforço comum (compare, por exemplo, REsp 

1171820/PR, e REsp 646.259/RS). A partir do julgamento pela Segunda Seção do EREsp 1.623.858-MG, Rel. Min. 

Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), por unanimidade, julgado em 23/05/2018, DJe 

30/05/2018, restou pacificado que “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na 

constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 

Questão 6. Solução: Letra A. A letra A corresponde ao teor do art. 1.218, CC, segundo o qual “Art. 1.218. O 

possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de 

igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante”. A alternativa B é contrária ao art. 1.217, CC.  

Questão 7. Solução: Letra B. “(...) Jurisprudência consolidada do STJ, desde 1994, no sentido de que, se não for 

demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo 

de carga constitui motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade (REsp 435.865/RJ, 2º Seção). 3. Apesar 

de o roubo à mão armada ser um fato difícil de ser evitado nas estradas brasileiras, os seus efeitos danosos podem 

ser pelo menos atenuados. 4. Previsão expressa do art. 13 da Lei 11.442/2007, estatuindo que toda operação de 

transporte contará com seguro contra perdas ou danos causados à carga. 5. Manifesta previsibilidade do risco de 

roubo de mercadorias nas operações de transporte de carga. 6. Caso dos autos em que a ré não adotou as 

cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do 

roubo de carga, especialmente (a) a não contratação do seguro obrigatório com apólice de valor suficiente para 

cobrir a carga; (b) o parcelamento da carga até o limite da apólice durante a rota; (c) a comunicação à autora e à 

seguradora da subcontratação de terceiro para realização do serviço; (d) a comunicação da rota à seguradora 

para eventual utilização do rastreamento do veículo. 7. A circunstância da adoção de rota normalmente utilizada 

em horário de movimento da via não é suficiente para demonstração das cautelas que razoavelmente se espera 

da transportadora. 8. O padrão de conduta exigível das transportadoras tem seu fundamento também na boa-fé 

objetiva, com incidência dos artigos 422, 113 e 187 do Código Civil”(STJ, REsp 1676764/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, 

DJe 05/11/2018). 

Questão 8. Solução: Letra B. A alternativa B corresponde à dição do art. 524, CC, segundo o qual “a transferência 

de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos 

riscos da coisa responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue”. 

Questão 9.  Solução: Letra A. Nos termos do art. 14. “é válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição 

gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte”. O art. 1º, da Lei n. 9.434, de 4.2.1997, 

estabelece que “a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou post mortem, 

para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma desta Lei”. 

Questão 10. Solução: Letra "C" por força do art. 1.736, II, CC. 

Atalá Correia – Juiz do TJDFT 

Carlos Elias – Consultor do Senado 

 

Gran  Cursos Online  

http://intranet/informativo/NotaElaboracao
https://www.grancursosonline.com.br/
https://www.grancursosonline.com.br/
https://www.grancursosonline.com.br/

