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QUESTÃO NÚMERO 67

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: É o art. 20, parte inicial, do CC:

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da
ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição
ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade,
ou se se destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815)

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer
essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

QUESTÃO NÚMERO 68

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: É o art. 153 do CC:

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor
reverencial.

QUESTÃO NÚMERO 69

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: É o art. 829, CC:

Art. 829. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o
compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício de
divisão.



Parágrafo único. Estipulado este benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em
proporção, lhe couber no pagamento.

QUESTÃO NÚMERO 70

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: Em relação à encomenda, a responsabilidade é objetiva e contratual por dizer respeito a
um contrato com consumidor (art. 12, CDC). Já em relação à Sandra (carona), aplica-se o Código Civil,
para o qual a responsabilidade civil é, em regra, subjetiva. Especificamente nesse caso de carona, a
responsabilidade civil depende de prova de dolo ou de culpa grave (art. 392 do CC e Súmula nº 145/STJ).

QUESTÃO NÚMERO 71

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: É o art. 1.489, III, CC

Art. 1.489. A lei confere hipoteca:

I - às pessoas de direito público interno (art. 41) sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da
cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas;

II - aos filhos, sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias, antes de fazer o
inventário do casal anterior;

III - ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinqüente, para satisfação do dano
causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais;

IV - ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao
herdeiro reponente;

V - ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da
arrematação.

QUESTÃO NÚMERO 72

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: A questão mereceria ser anulada, porque há divergência se o viúvo concorre sobre os
bens particulares no caso de regime da comunhão universal de bens. Veja este excerto do manual



Direito Civil, especialmente os dois últimos parágrafos (Carlos E. Elias de Oliveira; João Costa-Neto;
Editora Gen, 2022, pp. 1462):

No regime da comunhão universal, discute-se se é válido esse entendimento, pois também aí há bens
particulares, como os bens instrumentos de trabalho (art. 1.668, CC).

Em princípio, o art. 1.829, I, do CC exclui o cônjuge casado em comunhão universal da sucessão com
descendentes. O motivo é intuitivo: na comunhão universal, o cônjuge já meou de tudo o que era
relevante. Não precisa de herança. Todavia, como o STJ firmou a posição de que o cônjuge herdará
sobre os bens particulares, sem ressalvar regimes, passou-se a entender na doutrina que, na
comunhão universal, o cônjuge herdaria sobre bens particulares.

Nesse sentido, confira-se o enunciado no 48 do 1o Encontro Estadual de Juízes da Família e Sucessões
do Estado de São Paulo (48. O cônjuge concorre com os descenden- tes nos bens particulares (art.
1.829, I, do Código Civil), especialmente nos que resultam do regime de comunhão universal nas
hipóteses do art. 1.668 do Código Civil, nos da comunhão parcial de bens, da separação total de bens e
do regime de participação final nos aquestos).

A discussão tem pouca aplicação prática. Na comunhão universal, são poucos os bens excluídos da
comunhão. Ou seja: embora o termo seja “universal”, não se comunicam os bens listados no art.
1.668, CC. Por exemplo, pertencem somente a um dos cônjuges os bens doados com cláusula de
incomunicabilidade, os bens de uso pessoal e os livros e instrumentos de profissão. Nesse caso, o
cônjuge meou de todo o resto. Não herdaria, portanto, sobre nada, exceto sobre esses poucos bens
excluídos da comunhão. Essa é uma orientação possível, mas parece contrariar a literalidade do art.
1.829, I, CC.

O STJ ainda não se pronunciou especificamente a respeito da comunhão universal de bens. Mas já
decidiu que o cônjuge em concorrência com os descendentes herdará nos seguintes regimes:
comunhão parcial (só sobre os bens particulares) e separação convencional (STJ, REsp 1368123/SP, 2a
Seção, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 08/06/2015; REsp 1430763/SP, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 02/12/2014).

O coautor Carlos E. Elias de Oliveira entende que, na comunhão universal, o cônjuge herdará com os
descendentes sobre os bens particulares. É o que decorre do raciocínio cons- truído pelo STJ, aplicado
ao regime de comunhão de bens. Se não meou sobre determinados bens, deve herdar sobre eles.

Já o coautor João Costa-Neto entende que o art. 1.829, I, do CC expressamente excluiu o direito de o
cônjuge herdar na comunhão universal. Pouco importa se há ou não bens particulares. O cônjuge



simplesmente não herda na comunhão universal, assim como não herda na separação obrigatória,
porque o legislador fez expressa opção político-legislativa nesse sentido (art. 1.829, I, CC).
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