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• Questão – CAIO celebrou com a incorporadora CONFIANÇA contrato de
promessa de compra e venda de imóvel a prazo, sendo o preço total do
negócio jurídico de R$ 155.00,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), com
o pagamento de um sinal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e financiamento
do saldo restante, pela própria ré, a ser quitado em parcelas mensais
reajustadas monetariamente conforme contrato firmado entre as partes.
Devido a dificuldades financeiras, CAIO viu-se obrigado a renegociar a
dívida por duas vezes. Por conta dos juros cobrados, atualmente, o valor
do saldo devedor representa mais do quádruplo do preço do negócio à
época de sua celebração e mais do triplo do valor atualizado do imóvel.

• Responda em, no máximo, 20 linhas: É possível a revisão do contrato
à luz das disposições concernentes à teoria geral dos contratos? O
contrato de financiamento (e respectivas renegociações) atende sua função
social? Os encargos cobrados pela incorporadora importam em
onerosidade excessiva? Fundamente, indicando os dispositivos legais
pertinentes.
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• Questão (XXIV CONCURSO DPGE 2012) Na disciplina geral dos

contratos, a superveniente imprevisibilidade fática é essencial à

revisão judicial de cláusulas contratuais?
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• Questão (XXX Concurso do MPRJ – Prova preliminar) – É

possível a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos

aleatórios?
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• Questão – João vende um apartamento para Maria, aparentemente

em perfeito estado. Ocorre que, 2 meses após a celebração do

negócio, Maria descobre uma infiltração que atinge as paredes da

sala, banheiro e cozinha (que teve início antes da data do negócio).

• Considerando que João estava de boa-fé, desconhecendo a

existência da infiltração, ainda assim assiste algum direito à

Maria? Em qual prazo ela poderia reclamar?

• Caso João estivesse de má-fé a situação se alteraria?
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• Questão – Um ano depois de comprar um automóvel de Bruno,

quando João passava por uma blitz realizada pela policia militar,

teve o seu automóvel apreendido, uma vez que os policiais

constaram que o chassi daquele automóvel estava adulterado,

sendo o mesmo produto de furto.

• Diante disso, João poderá pleitear uma indenização em face do seu

alienante, Bruno?
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• Questão – A respeito da evicção, responda:

• A) A denunciação da lide na evicção é obrigatória?

• B) No ordenamento jurídico brasileiro, admite-se a denunciação

da lide sucessiva e a denunciação da lide per saltum?
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• Questão (Magistratura TJRJ 2015 – 2ª Fase) – João

contratou seguro de vida sem indicação de beneficiário. Na

data do óbito, estava separado de fato de Maria e vivia em

união estável com Helena. Além disso, deixou dois filhos,

Manuel e Joaquim. Responda justificadamente: A quem e

como deverá ser pago o capital segurado?
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Direito Civil – Contratos – Questões – Prof. Aurélio Bouret

(MP/RR – CESPE – 2017) Se, em cumprimento a cláusula de uma relação contratual,
uma das partes adota determinado comportamento e, tempos depois, ainda sob a
vigência da referida relação, passa a adotar comportamento contraditório
relativamente àquele inicialmente adotado, tem-se, nesse caso, um exemplo do que a
doutrina civilista denomina

▪ a) exceptio doli.

▪ b) supressio.

▪ c) surrectio.

▪ d) venire contra factum proprium.
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(MP/ES – Banca própria – 2017) Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos Contratos.

▪ a) A boa-fé objetiva deve estar presente tanto na conclusão como na execução do contrato, ou seja, em
todas as fases do negócio jurídico. Na fase negocial, a proposta vincula o proponente, deixando de ser
obrigatória, se, feita sem prazo à pessoa presente, não for imediatamente aceita.

▪ b) O contrato de compra e venda será anulável no caso de a venda recair sobre bem de família
instituído de forma convencional ou voluntária.

▪ c) Os contratos de transação e doação somente admitem interpretação restritiva.

▪ d) Para a configuração de sua legitimação, os curadores não poderão dar em comodato bens confiados
à sua guarda, sem antes obterem autorização judicial, com a prévia oitiva do Ministério Público.

▪ e) Os fiadores exoneram-se da garantia prestada no contrato de locação, bem como da solidariedade
em relação ao locatário, se não houve anuência em relação ao pacto moratório.
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▪ (DPE/RN – 2015 – CESPE) No tocante à extinção dos contratos, assinale a opção correta.

▪ a) Nos contratos bilaterais, o credor pode exigir a realização da obrigação pela outra parte, ainda que não cumpra
a integralidade da prestação que lhe caiba.

▪ b) A extinção do contrato decorrente de cláusula resolutiva expressa configura exercício do direito potestativo de
uma das partes do contrato de impor à outra sua extinção e depende de interpelação judicial.

▪ c) Situação hipotética: Joaquim, mediante contrato firmado, prestava serviços de contabilidade à empresa de
Joana. Joaquim e Joana decidiram encerrar, consensualmente, o pactuado e dar fim à relação contratual. Assertiva:
Nessa situação, configurou-se a resilição do contrato por meio de denúncia de uma das partes.

▪ d) A cláusula resolutiva tácita é causa de extinção contemporânea à celebração ou formação do contrato, e a
presença do vício torna o contrato nulo.

▪ e) A resolução do contrato por onerosidade excessiva não se aplica aos contratos de execução instantânea, pois
ocorre quando, no momento da efetivação da prestação, esta se torna demasiadamente onerosa para uma das
partes, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
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▪ (DPE/AC – 2017 – CESPE) O contrato de fiança

▪ a) veda a renúncia ao benefício de ordem.

▪ b) não permite a exoneração do encargo, se relacionado a contrato por tempo
indeterminado.

▪ c) é uma espécie de contrato acessório.

▪ d) é uma espécie de contrato de adesão.

▪ e) é um contrato de garantia real.


