


 Ao recorrer, é importante que o candidato leia as razões, compreenda 
os seus fundamentos e recorra com suas próprias palavras. Não copie e 
cole as razões abaixo! Isso inviabiliza o recurso caso a Banca encontre 
outra recorrente valendo-se do mesmo texto (não da mesma idéia). 
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XXIII Exame de Ordem
RAZÕES DE RECURSO PARA AS QUESTÕES 
DE DIREITO CIVIL

 Primeira questão passível de anulação:

 Em um bazar benefi cente, promovido por Júlia, Marta adquiriu um 
antigo faqueiro, praticamente sem uso. Acreditando que o faqueiro era 
feito de prata, Marta ofereceu um preço elevado sem nada perguntar 
sobre o produto. Júlia, acreditando no espírito benevolente de sua vizinha, 
prontamente aceitou o preço oferecido. Após dois anos de uso constante, 
Marta percebeu que os talheres começaram a fi car manchados e a se 
dobrarem com facilidade. Consultando um especialista, ela descobre que 
o faqueiro era feito de uma liga metálica barata, de vida útil curta, e que, 
com o uso reiterado, ele se deterioraria. De acordo com o caso narrado, 
assinale a afi rmativa correta. 
 A) A compra e venda fi rmada entre Marta e Júlia é nula, por conter 
vício em seu objeto, um dos elementos essenciais do negócio jurídico. 
 B) O negócio foi plenamente válido, considerando ter restado 
comprovado que Júlia não tinha qualquer motivo para suspeitar do 
engano de Marta. 
 C) O prazo decadencial a ser observado para que Marta pretenda 
judicialmente o desfazimento do negócio deve ser contado da data de 
descoberta do vício. 
 D) De acordo com a disciplina do Código Civil, Júlia poderá evitar 
que o negócio seja desfeito se oferecer um abatimento no preço de venda 
proporcional à baixa qualidade do faqueiro. 

 Alternativa dada como verdadeira: B
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 Razões de recurso:

 Em primeiro lugar, à luz dos princípios que regem o Código Civil 
brasileiro, especialmente o da boa-fé, não caberia dar como válido o 
negócio jurídico. Julia, a vendedora, sabendo que o preço encontrava-
se além do praticado no mercado, necessariamente deveria alertar a 
compradora que o produto era de qualidade incompatível com o valor 
oferecido.

 É o que diz o artigo 113 do Código Civil:

 “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a 
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.
Ademais, o artigo 138 e seguintes do Código Civil disciplina a fi gura do 
erro. Segundo o artigo 138, “São anuláveis os negócios jurídicos, quando 
as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser 
percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do 
negócio”.

 Na sequência, o artigo 139, inciso I, afi rma que “O erro é substancial 
quando:

 I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, 
ou a alguma das qualidades a ele essenciais”;

 Assim, é fato que a compradora incidiu em erro, razão pela qual 
não pode o negócio ser considerado válido. A melhor alternativa, 
nesse contexto, seria a alternativa “D”, segundo a qual um abatimento 
proporcional no valor do preço convalidaria o vício inicial.
 
 Chance de anulação: alta

RAZÕES DE RECURSO PARA AS QUESTÕES 
DE DIREITO CIVIL
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 Segunda questão passível de anulação:

 À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, 
o pequeno agricultor Joventino adentra terreno vazio, constrói ali sua 
moradia e uma pequena horta para seu sustento, mesmo sabendo que 
o terreno é de propriedade de terceiros. Sem ser incomodado, exerce 
posse mansa e pacífi ca por 2 (dois) anos, quando é expulso por um 
grupo armado comandado por Clodoaldo, proprietário do terreno, que só 
tomou conhecimento da presença de Joventino no imóvel no dia anterior 
à retomada. Diante do exposto, assinale a afi rmativa correta. 
 A) Como não houve emprego de violência, Joventino não pode ser 
considerado esbulhador. 
 B) Clodoaldo tem o direito de retomar a posse do bem mediante o 
uso da força com base no desforço imediato, eis que agiu imediatamente 
após a ciência do ocorrido. 
 C) Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino deve ajuizar 
uma ação possessória contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse 
que exercia. 
 D) Na condição de possuidor de boa-fé, Joventino tem direito aos 
frutos e ao ressarcimento das benfeitorias realizadas durante o período 
de exercício da posse.  

 Alternativa dada como verdadeira: C

RAZÕES DE RECURSO PARA AS QUESTÕES 
DE DIREITO CIVIL
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 Razões de recurso:

 A melhor alternativa é a letra “B”, segundo a qual Clodoaldo tem o 
direito de retomar a posse do bem mediante o uso da força com base no 
desforço imediato, eis que agiu imediatamente após a ciência do ocorrido.
Ora, segundo o artigo 1224 do Código Civil, “Só se considera perdida a 
posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, 
se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente 
repelido”.

 Dessa forma, considerando que o proprietário tomou conhecimento 
da posse no dia anterior ao da retomada mediante força, esta deve ser 
considerada válida. Com efeito, o proprietário não tinha conhecimento da 
tomada do seu terreno. Tão logo tomou conhecimento, valendo-se das 
prerrogativas que o Direito Civil lhe dá, houve por bem tomar a posse, 
como autoriza o artigo 1.228 do mesmo diploma:

 “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 
possua ou detenha”.

 O exercício dessa reivindicação é o que a doutrina chama de desforço 
incontinenti.

 Note que a reivindicação da propriedade deu-se de maneira 
proporcional. Nenhum ato foi praticado além da retomada da posse. Não 
há como considerar desproporcional, portanto, a ação do proprietário.

 Assim, a melhor alternativa de fato é a letra “b”. 
 Chance de anulação: alta

RAZÕES DE RECURSO PARA AS QUESTÕES 
DE DIREITO CIVIL
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RAZÕES DE RECURSO PARA A QUESTÃO 
DE DIREITO PENAL

 Questão passível de anulação:

 Roberta, enquanto conversava com Robson, afi rmou categori-
camente que presenciou quando Caio explorava jogo do bicho, no dia 
03/03/2017. No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um 
“furtador”. Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição 
de advogado(a) e nega tudo o que foi dito por Roberta, ressaltando que 
ela só queria atingir sua honra. Nesse caso, deverá ser proposta queixa-
crime, imputando a Roberta a prática de 
 A) 1 crime de difamação e 1 crime de calúnia. 
 B) 1 crime de difamação e 1 crime de injúria. 
 C) 2 crimes de calúnia. 
 D) 1 crime de calúnia e 1 crime de injúria.  

 Alternativa dada como verdadeira: B

 Razões de recurso:

 O enunciado menciona que Roberta afi rmou para Robson que 
Caio explorava jogo do bicho. No dia seguinte, disse para João que caio 
era um “furtador”. Caio, irresignado, procura um advogado para alguma 
providência. 

 O gabarito preliminar afi rmou que a conduta praticada por Roberta 
era difamação e injúria.

 No entanto, a questão não conta com alternativa verdadeira.
Isso porque tanto o crime de difamação quanto o crime de injúria exigem 
além do dolo um especial fi m de agir, um elemento subjetivo diverso do 
dolo, qual seja, o animo de difamar ou de injuriar. A questão não menciona 
isso. Logo, falta resposta verdadeira.

 Chance de anulação: alta
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RAZÕES DE RECURSO PARA A QUESTÃO 
DE PROCESSO CIVIL

 Questão passível de anulação:

 Carolina, vítima de doença associada ao tabagismo, requereu, em 
processo de indenização por danos materiais e morais contra a indústria 
do tabaco, a inversão do ônus da prova, por considerar que a parte ré 
possuía melhores condições de produzir a prova. O magistrado, por meio 
de decisão interlocutória, indeferiu o requerimento por considerar que a 
inversão poderia gerar situação em que a desincumbência do encargo 
seria excessivamente difícil. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afi r-
mativa correta.  
 A) A decisão é impugnável por agravo interno.  
 B) A decisão é irrecorrível.  
 C) A decisão é impugnável por agravo de instrumento.  
 D) A parte autora deverá aguardar a sentença para suscitar a 
questão como preliminar de apelação ou nas contrarrazões do recurso 
de apelação.  

 Alternativa dada como verdadeira: C

 Razões de recurso:
 Olá queridos alunos, neste exame a FGV trouxe 7 questões de 
processo civil, diferentemente do que ocorria nos exames passados em 
que eram cobradas seis.

 Analisando as questões (PROVA TIPO 1 - BRANCA), observo a 
possibilidade de recurso na seguinte:

 A alternativa considerada como correta pela FGV não encontra 
amparo no CPC/15. O art. 1.015 do CPC/15 traz as hipóteses de cabimento 
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do agravo de instrumento. No inciso XI afi rma o cabimento do recurso 
de agravo de instrumento no caso da decisão que redistribui o ônus da 
prova nos termos do §1° do art. 373. Porém, no caso apresentado o juiz 
indeferiu o pedido de modifi cação do ônus da prova, ou seja, não houve 
a redistribuição prevista no já citado dispositivo legal. Sendo assim, a 
hipótese descrita no enunciado não se relaciona a nenhuma das situações 
de cabimento descritas no art. 1.015.  
 Salienta-se que o STJ entende que o rol do art. 1.015 do CPC/15 
é taxativo, razão pela qual não é possível a interposição de recurso de 
agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente indicadas em 
tal dispositivo:

 AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  CONTRA  
DECISÃO QUE INADMITIU   RECURSO   ORDINÁRIO.   INADMISSIBILIDADE.  
PRINCÍPIO  DA FUNGIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE.  HIPÓTESE  NÃO  
CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO  DO  ART.  1.015  DO CPC/2015. 
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA  ACÓRDÃO  PROFERIDO  
NO  JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO (ART. 105, II, DA CF). 
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

 ERRO GROSSEIRO. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 
1433611/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destacou-se) 
 Portanto, neste caso, nos termos do CPC/15 e considerando que a 
decisão proferida não se encontra no rol do art. 1.015, a decisão somente 
seria possível de impugnação ao fi nal do feito, quando da apresentação 
de apelação ou contrarrazões a esta, o que torna a alternativa indicada no 
gabarito incorreta.
       Prof. Guilherme Corrêa

 Chance de anulação: alta

RAZÕES DE RECURSO PARA A QUESTÃO 
DE PROCESSO CIVIL
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RAZÕES DE RECURSO PARA A QUESTÃO 
DE ÉTICA

 Questão passível de anulação:

 “O advogado Diogo foi procurado, em seu escritório profi ssional, por 
Paulo, que desejava contratá-lo para atuar nos autos de processo judicial 
já em trâmite, patrocinado pelo advogado Jorge, mediante procuração, 
em face de um plano de saúde, pelo seguinte motivo: subitamente, Paulo 
descobriu que precisa realizar uma cirurgia imediatamente, sob risco de 
morte. Como não estava satisfeito com a atuação do advogado Jorge, 
decide, diante da necessidade de realizar a cirurgia, procurar Diogo, para 
requerer a tutela de urgência nos referidos autos, em plantão judicial. Con-
siderando a situação narrada e o disposto no Código de Ética e Disciplina 
da OAB, assinale a afi rmativa correta”.  
 A) Diogo apenas deverá atuar na causa, aceitando procuração, 
se houver concordância do advogado Jorge, uma vez que, de acordo 
com o Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado não deve 
aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, salvo com a 
concordância deste. 
 B) Diogo apenas deverá atuar na causa, aceitando procuração, 
após ser dado prévio conhecimento ao advogado Jorge, uma vez que, de 
acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado não deve 
aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído anteriormente à 
comunicação a este. 
 C) Diogo poderá aceitar procuração e requerer nos autos judiciais, 
em favor de Paulo, a tutela de urgência necessária apenas se apresentar 
nos autos justifi cativa idônea a cessar a responsabilidade profi ssional de 
Jorge pelo acompanhamento da causa. 
 D) Diogo poderá aceitar procuração e requerer nos autos judiciais, 
em favor de Paulo, a tutela de urgência necessária, independentemente de 
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DE ÉTICA

prévia comunicação a Jorge ou de apresentação ao juízo de justifi cativa 
idônea para a cessação da responsabilidade profi ssional de Jorge. 

 Alternativa dada como verdadeira: D

 Razões de recurso:
 O enunciado pedia para o estudante responder com base no Código 
de Ética e Disciplina da OAB. Pois bem. De acordo com esta normativa, o 
substabelecimento com reserva de mandato é ato pessoal do advogado 
da causa e depende de ciência do patrono previamente constituído.
Diz o Código de Ética que:

 “Art. 14. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha 
patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo 
plenamente justifi cável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e 
inadiáveis”

 Muito embora a situação seja de urgência, não parece correto à luz 
dos preceitos do Código de de Ética e Disciplina da OAB afi rmar que o novo 
advogado não deva dar qualquer tipo de justifi cativa para o advogado 
anterior ou mesmo para o Juízo. 

 Ainda que assim não fosse, o Código de Ética nada menciona a 
comunicação do juízo dos motivos que fi zeram o novo advogado assumir 
a causa, de modo que a questão torna-se anulável por esse motivo.

 Chance de anulação: média




