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SIMULADO DA OAB 2ª FASE CÍVEL  – ESPELHO DE CORREÇÃO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  

 

PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL 

Em 15 de janeiro de 2013, Marcelo, engenheiro, domiciliado no Rio de Janeiro, efetuou a compra de 

um aparelho de ar condicionado fabricado pela “G” S. A., empresa sediada em São Paulo. Ocorre 

que o referido produto, apesar de devidamente entregue, desde o momento de sua instalação, 

passou a apresentar problemas, desarmando e não refrigerando o ambiente. Em virtude dos 

problemas apresentados, Marcelo, no dia 25 de janeiro de 2013, entrou em contato com o 

fornecedor, que prestou devidamente o serviço de assistência técnica.  

Nessa oportunidade, foi trocado o termostato do aparelho.  

Todavia, apesar disso, o problema persistiu, razão pela qual Marcelo, por diversas outras vezes, 

entrou em contato com a “G” S. A. a fim de tentar resolver a questão amigavelmente. Porém, tendo 

transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a resolução do defeito pelo fornecedor, Marcelo 

requereu a substituição do produto.  

Ocorre que, para a surpresa de Marcelo, a empresa negou a substituição do mesmo, afirmando que 

enviaria um novo técnico à sua residência para analisar novamente o produto. Sem embargo, a 

assistência técnica somente poderia ser realizada após 15 (quinze) dias, devido à grande 

quantidade de demandas no período do verão.  

Registre-se, ainda, que, em pleno verão, a troca do aparelho de ar condicionado se faz uma medida 

urgente, posto que as temperaturas atingem níveis cada vez mais alarmantes. Ademais, Marcelo 

comprou o produto justamente em função da chegada do verão.  

Inconformado, Marcelo o procura, para que, na qualidade de advogado, proponha a medida judicial 

adequada para a troca do aparelho, abordando todos os aspectos de direito material e processual 

pertinentes. (valor: 15 horas) 

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal 

não confere pontuação. 

(XIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO  2014.1, FGV - Prova aplicada em 01/06/2014). 

Padrão de Resposta / Espelho de Correção 

 

A peça cabível será uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada direcionada a 

um dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro ou, ainda, ao Juízo de uma das Varas 

Cíveis também da Comarca do Rio de Janeiro (foro de domicílio do autor, nos termos do artigo 101, 

I, do CDC). A ação poderá ser proposta ainda na Comarca de São Paulo (foro de domicílio do réu), 

seguindo a regra geral do CPC. 

O candidato deve indicar, como fundamento, a recusa injustificada da “G” S. A. em efetuar a troca 

do produto. Desse modo, é perfeitamente aplicável ao caso o artigo 18, § 1º, I, do Código de Defesa 

do Consumidor, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que os fornecedores de produtos 
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sanem os vícios existentes, podendo, após o prazo, exigir a troca do produto, conforme requerido 

por Marcelo. 

O candidato deve destacar que se trata de uma relação de consumo. Torna-se relevante, além 

disso, requerer à inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC. Por fim, o pedido 

de tutela antecipada deve ser feito com fundamento nos artigos 300 e/ou 497 do CPC, ou no artigo 

84, § 3º, da Lei nº 8.078/90, postulando-se também danos morais a serem arbitrados pelo juízo. 

Acaso seja a ação proposta em vara cível, atentar para a manifestação sobre a audiência de que 

trata o art. 334, do CPC. 

 

Distribuição dos pontos: 

Quesito Avaliado Faixa de valores (em horas – h) 

COMPETÊNCIA 1,25 HORAS 

PREÂMBULO 2,50 HORAS 

FATOS 1,25 HORAS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 5,00 HORAS 

PEDIDOS 2,50 HORAS 

VALOR DA CAUSA 2,50 HORAS 

 

QUESTÃO 1  

Jair é representante comercial nascido em Recife. Em virtude da natureza de sua profissão, por 

vezes passa meses na estrada efetuando entregas em todo o Brasil. Seus pais moram em Manaus, 

sua esposa e seu filho moram em Salvador. Com dificuldades financeiras, Jair, na condição de 

mutuário, realizou contrato de empréstimo com Juca, na condição de mutuante, no valor de R$ 

10.000,00. No entanto, na data avençada no contrato para a restituição do valor acordado, Jair não 

cumpre sua obrigação. Precisando urgentemente da importância emprestada, Juca, domiciliado em 

Macapá, obtém um inventário dos clientes de Jair e, de posse de tal lista, localiza-o em Belém. 

Considerados os fatos narrados, pergunta-se:  

A) Qual é o domicílio de Jair para todos os fins legais? (Valor: 1,75)  

B) Caso Juca decida ajuizar uma ação em face de Jair enquanto este se encontrar em Belém/PA, 

onde aquela poderá ser proposta? (Valor: 2,00)  

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não 

confere pontuação. 

(XX EXAME DE ORDEM UNIFICADO  2016.2, FGV - Prova aplicada em 18/09/2016). 
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Padrão de Resposta / Espelho de Correção 

 

A)Em virtude da natureza de sua profissão pressupor contínuas viagens, considerar-se-á para todos 

os fins legais como domicilio de Jair, o local onde for encontrado, nos termos do Art. 73 do CC. 

B)  A ação poderá ser proposta em Macapá OU em Belém, nos termos do Art. 46, § 2º, do CPC. 

 

QUESTÃO 2  

Em 15 de janeiro de 2015, a Financeira X celebrou instrumento particular de contrato de mútuo com 

Rafael para financiar a aquisição, por este último, de veículo automotor vendido pela 

Concessionária B. De acordo com o contrato de mútuo, Rafael deveria pagar 30 (trinta) prestações 

mensais à Financeira X, no valor de R$ 2.000,00 cada, com vencimento no quinto dia útil do mês. 

Por meio do correspondente instrumento particular, devidamente anotado no certificado de registro 

do veículo, a propriedade deste último é alienada fiduciariamente à Financeira X, em garantia do 

pagamento do mútuo. Raphael, contudo, inadimpliu a 4ª prestação, tendo sido devidamente 

constituído em mora pela Financeira X. Com base na situação apresentada, responda aos itens a 

seguir.  

A) O inadimplemento da 4ª prestação autoriza o vencimento antecipado das prestações posteriores 

(da 5ª à 30ª prestação)? (Valor: 1,75)  

B) Para consolidar o domínio do veículo em seu nome e autorizar a alienação extrajudicial para a 

satisfação da dívida, qual o tipo de ação judicial que a financeira X deve mover? (Valor: 2,00) 

Obs.: O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não 

confere pontuação. 

(XX EXAME DE ORDEM UNIFICADO  2016.2, FGV - Prova aplicada em 18/09/2016). 

Padrão de Resposta / Espelho de Correção 

 

 A)                 Sim. Considera-se vencida a dívida quando as prestações não forem pontualmente 

pagas, de acordo com o Art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, em sua redação vigente, 

estabelece: “A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação 

fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento 

da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações 

contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. 

B)                 Nos termos dos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a ação cabível para o fim de 

consolidar o domínio do veículo em nome do credor e autorizar a alienação extrajudicial em 

pagamento da dívida é a ação de busca e apreensão. 
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QUESTÃO 3  

Patrícia e sua vizinha Luiza estão sempre em conflito, pois Nick, o cachorro de Luiza, 

frequentemente pula a cerca entre os imóveis e invade o quintal de Patrícia, causando diversos 

danos à sua horta. Patrícia já declarou inúmeras vezes que deseja construir uma divisória para 

evitar as constantes invasões de Nick, mas não quer assumir sozinha o custo da alteração, ao 

passo que Luiza se recusa a concordar com a mudança da cerca limítrofe entre os terrenos. Em 

determinado dia, Nick acabou preso no quintal de Patrícia que, bastante irritada com toda a 

situação, recusou-se a devolvê-lo e não permitiu que Luiza entrasse em seu terreno para resgatá-lo. 

Sobre a situação descrita, responda aos itens a seguir.  

A) Tendo se recusado a devolvê-lo, pode Patrícia impedir a entrada de Luiza em sua propriedade 

com o intuito de resgatar o cachorro? (Valor: 1,75)  

B) Com relação ao pleito de Patrícia acerca da divisória entre os imóveis, é possível exigir de Luiza 

a concordância com a alteração da cerca? Em caso positivo, de quem seriam os custos da 

colocação da nova divisória? (Valor: 2,00) 

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não 

confere pontuação. 

(XX EXAME DE ORDEM UNIFICADO  2016.2, FGV - Prova aplicada em 18/09/2016). 

Padrão de Resposta / Espelho de Correção 

 

A)                 A questão envolve problema de limite entre prédios e direito de tapagem, bem como 

disposições sobre direitos de vizinhança constantes na seção do Código Civil que versa sobre o 

direito de construir. Com relação à primeira pergunta, não pode Patrícia impedir que Luiza entre 

em seu terreno, mediante aviso prévio, a fim de resgatar o cachorro Nick (Art. 1.313, inciso II, do 

Código Civil), a não ser que o devolva por conta própria, o que não ocorreu no caso em tela. 

B)                 Já se levando em conta o pleito de Patrícia sobre a alteração da divisória entre os 

imóveis, observa-se que esse direito pode ser exigido pelo proprietário de um terreno a fim de 

evitar a passagem de animais de pequeno porte, sendo responsável pelas despesas aquele que 

provocou a necessidade dos tapumes especiais, ou seja, no presente caso, Luiza (Art. 1.297, § 3º, 

do Código Civil). 

 

QUESTÃO 4  

Retornando de um campeonato em Las Vegas, Tobias, lutador de artes marciais, surpreende-se ao 

ver sua foto estampada em álbum de figurinhas intitulado “Os Maiores Lutadores de Todos os 

Tempos”, à venda nas bancas de todo o Brasil. Assessorado por um advogado de sua confiança, 

Tobias propõe em face da editora responsável pela publicação ação judicial de indenização por 

danos morais decorrentes do uso não autorizado de sua imagem. 

A editora contesta a ação argumentando que a obra não expõe Tobias ao desprezo público nem 

acarreta qualquer prejuízo à sua honra, tratando-se, muito ao contrário, de uma homenagem ao 

lutador, por apontá-lo como um dos maiores lutadores de todos os tempos. De fato, sob a foto de 



5 

 

Tobias, aparecem expressões como “grande guerreiro” e “excepcional gladiador”, além de outros 

elogios à sua atuação nos ringues e arenas. 

Diante do exposto, responda de forma fundamentada: 

A) É cabível a indenização pleiteada por Tobias no caso narrado acima? (Valor: 1,75) 

B) Caso Tobias tivesse falecido antes da publicação do álbum, seus descendentes poderiam propor 

a referida ação indenizatória? (Valor: 2,00) 

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não 

confere pontuação. 

(XIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO - 2014.1, FGV - Prova aplicada em 01/06/2014) 

Padrão de Resposta / Espelho de Correção 

 

A) Sim. O direito à imagem é direito da personalidade autônomo, que não se confunde com o 

direito à honra. É indiscutível, no direito brasileiro, o cabimento de indenização por uso não 

autorizado da imagem em publicação destinada a fins comerciais (artigo 20, do Código Civil). O fato 

de a publicação assumir caráter elogioso não afasta o direito à indenização, conforme se extrai da 

própria dicção do artigo 20 e de diversos precedentes judiciais. 

B) Sim. O artigo 20, parágrafo único, do Código Civil, afirma expressamente que “em se tratando de 

morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes 

ou os descendentes.” 

 

 

 

 


