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QUESTÃO NÚMERO 40 

GABARITO PRELIMINAR: Correto 

COMENTÁRIO: É o art. 5º, parágrafo único, I, do Código Civil: 

  

Art. 5 o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à 
prática de todos os atos da vida civil. 

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, 

independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o 
menor tiver dezesseis anos completos; 

(...) 

 

     QUESTÃO NÚMERO 41 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: Contraria a parte final do § 5º do art. 50 do Código Civil: 

Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade 
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de 
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo 
abuso.  

(...) 

§ 5º  Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original 
da atividade econômica específica da pessoa jurídica. 



  

QUESTÃO NÚMERO 42 

GABARITO PRELIMINAR: Correto 

COMENTÁRIO: É o entendimento do STJ: 

  

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. (...) 

1. Ação indenizatória, por danos morais, movida por editora jornalística em desfavor de 
concorrente que promoveu a divulgação de pesquisa de opinião indicativa da preferência da 

comunidade local pela leitura desse mesmo impresso, com menção expressa e não autorizada 
de seu nome e respectivo desempenho apurado na citada pesquisa. 

2. Recurso especial que veicula a pretensão de que seja reconhecida a configuração de danos 

morais indenizáveis decorrentes do uso não autorizado do nome da autora em notícia 
veiculada por sua concorrente, sob o fundamento de que tal proceder consistiria em ofensa 
aos seus direitos de personalidade, concorrência desleal e proibida espécie de publicidade 

comparativa. 

3. O direito ao nome é parte integrante dos direitos de personalidade tanto das pessoas 
físicas quanto das pessoas jurídicas, constituindo o motivo pelo qual o nome (empresarial ou 

fantasia) de pessoa jurídica não pode ser empregado por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao desprezo público nem tampouco utilizado por terceiro, 
sem sua autorização prévia, em propaganda comercial. 

4. A inexistência de norma expressa vedando a modalidade comparativa de publicidade revela 
sua aceitação pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas não isenta o responsável por sua 
utilização de observar as regras atinentes à proteção dos direitos do consumidor e da 

propriedade intelectual. 

5. Consoante a jurisprudência desta Corte, a publicidade comparativa, apesar de ser de 
utilização aceita, encontra limites na vedação à propaganda (i) enganosa ou abusiva; (ii) que 

denigra a imagem ou gere confusão entre os produtos ou serviços comparados, acarretando 
degenerescência ou desvio de clientela; (iii) que configure hipótese de concorrência desleal e 
(iv) que peque pela subjetividade e/ou falsidade das informações. 

6. Na hipótese vertente, a divulgação objetiva do resultado de pesquisa de opinião, ainda que 
movida pela intenção de tornar público a apurada predileção dos leitores de determinada 
municipalidade pelo próprio veículo de comunicação jornalística divulgador frente aos seus 
concorrentes diretos, não constituiu hipótese de concorrência desleal de que trata o art. 195 

da Lei nº 9.279/1996 e, pela forma como foi promovida em concreto, além de não ter ofendido 



nenhum direito de personalidade da pessoa jurídica recorrente, também não assumiu natureza 
de propaganda comercial, pelo que não há falar em dano moral indenizável. 

7. Recurso especial não provido. 

(REsp 1481124/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
07/04/2015, DJe 13/04/2015) 

  

QUESTÃO NÚMERO 43 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: É onde residir o proponente, e não o oblato, tudo conforme art. 9º, § 2º, da LINDB: 

Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituirem. 

(...) 

§ 2º  A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o 

proponente. 

  

      QUESTÃO NÚMERO 44 

GABARITO PRELIMINAR: Correto 

COMENTÁRIO: Questão trata de erro de fato, o que gera a anulabilidade da confissão, conforme art. 214                 
do Código Civil: 

  

Art. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de 
coação. 

  

QUESTÃO NÚMERO 45 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: A questão nos parece mal formulada e, assim, merece ser anulada. Antes de tudo, Carlos                
Roberto Gonçalves admite a cláusula de não renúncia do mandato, mas seu descumprimento só gera               
dever de indenizar. Ensina o referido civilista: 

  



“É lícita a cláusula pela qual o mandatário assume a obrigação de não renunciar o mandato, uma 
vez que não encontra obstáculo em nenhuma disposição legal. Se, todavia, vier a ser 
descumprida, não se poderá compelir o renunciante, contra sua vontade, a desempenhar o 

encargo. Nesse caso, aplicar-se-á, por analogia, o disposto no art. 683 do Código Civil, que prevê 
o pagamento de perdas e danos em caso de infração à cláusula contratual de irrevogabilidade 
do mandato.” (Direito Civil Brasileiro, 2019, p. 443) 

No mesmo sentido, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto admitem uma cláusula de vedação à 
renúncia do mandato, mas estabelecem que essa cláusula não impediria a renúncia, mas apenas acarretaria 
o dever de indenizar para o mandatário renunciante. Assim, ao contrário do dito na questão, a cláusula até 

seria válida, mas, no caso de seu descumprimento, não poderia ser objeto de execução específica, mas 
apenas ser ensejadora do dever de indenizar. A propósito, ensinam os referidos doutrinadores: 

“em simetria à possibilidade de inserção de uma cláusula de irrevogabilidade do mandato, será 

possível deixar à autodeterminação das partes uma cláusula de vedação de renúncia por um 
período delimitado, sendo o seu descumprimento suscetível de perdas e danos ou prefixado em 
cláusula penal, mas jamais em execução específica. (...) Por conseguinte, haveria restrição a 

direitos fundamentais do mandatário tanto se constrangido a fazer no interno de uma relação 
em que não mais subsista o fator da confiança como também se o sistema jurídico reconhecesse 
a validade de uma cláusula “perpétua” de vedação ao direito potestativo de renúncia ao 

mandato” (Código Civil Comentado. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 777). 

  

De fato, essa é a leitura mais adequada do art. 688 do Código Civil. Assim, a cláusula que veda a 
renúncia, assim, até poderia ser considerada válida, mas o seu descumprimento apenas geraria o dever de 

indenizar. 

Além do mais, se houvesse um mandato com cláusula “em causa própria”, nem a revogação pelo 
mandante nem a renúncia pelo mandatário jamais seriam admitidas sem o consentimento de ambas as 

partes. 

Seja como for, o tema soa controverso. Há, por exemplo, quem considere que sequer é possível fixar 
cláusula penal contra o mandatário renunciante em razão da existência de um direito potestativo do 

mandatário em renunciar, a exemplo de Cristiano Chaves de Farias em obra conjunta com Nelson Rosenvald 
(Curso de Direito Civil, vol. 4, 2020, p. 1094). 

Enfim, a questão merecia ser anulada diante da incompletude das informações e por tocar em 

assunto controverso. 

Em não sendo anulada, ela merecia ser receber o gabarito “errado” pelos motivos retromencionados. 

  

QUESTÃO NÚMERO 46 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 



COMENTÁRIO: Como a reserva mental é irrelevante em regra geral à luz do art. 110 do Código Civil, a                   
vontade declarada prevalece sobre a vontade real, do que dá prova o art. 110 do Código Civil. Veja: 

  

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental 

de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. 

  

QUESTÃO NÚMERO 47 

GABARITO PRELIMINAR: Correto 

COMENTÁRIO: Em 2016, o STJ, considerando os direitos do evicto como decorrentes de um              
inadimplemento contratual, entendia que o prazo prescricional era de 3 anos, pois se considerava que aí                
se enquadrava no prazo prescricional específico de “reparação de danos (STJ, REsp 1577229/MG, 3ª              
Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/11/2016). Todavia, esse entendimento foi superado pela             
Corte Especial do STJ, que passou a entender que o prazo prescricional por inadimplemento contratual é                
de 10 anos, o qual é o prazo prescricional geral, previsto no art. 205 do CC (STJ, EREsp 1281594/SP, Corte                    
Especial, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe 23/05/2019). 
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