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PREFÁCIO

Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada!
Oi, gente!!
Olá, olá, olá, Meus Amores!!!!
Olá galera oabeira (três pontinhos)!!! 
Este material é destinado àqueles que buscam a aprovação na segunda fase do exame da OAB e 

que vão prestar prova na área de Direito Civil. Direito Civil é vida (e também é morte, é responsabilidade 
civil, é contratos, é a nossa vida diária e nossos direitos em uma Lei!).  E o Processo Civil traz as formas e 
procedimentos para a efetivação de tais direitos! 

Sabemos o quão importante é a sua aprovação e, para isso, indicamos algumas informações úteis 
sobre a prova neste guia prático de estudos. Trata-se de um material estrategicamente elaborado, com base 
em estudo e treino aprofundado do perfil da prova do Exame de Ordem e da banca FGV, contemplando, a 
partir dessa análise, um caderno para treinar a resolução de questões e peças. 

A apresentação das questões indica uma informação importante: a recorrência, expressa em dados 
quantitativos (feito através de um mapeamento técnico) , do tema nas provas anteriores, o que significa 
uma dica prática do quanto cada tema e exercício são fundamentais para a sua preparação para a prova 
prático-profissional.

Nesse sentido, este é um material para guiar o seu estudo e faz parte do projeto do Ceisc: estudo 
direcionado a temas que são reiterados nas provas e marcados estatisticamente para que você possa vi-
sualizar a probabilidade de cada tema ser abordado na prova. Assim, com este material e com seus vários 
cursos preparatórios para o Exame da OAB, o Ceisc propõe uma vasta experiência de imersão em conteú-
dos da prova e treino de resolução de questões. E, para isso, mostra a pertinência de cada tópico em cada 
disciplina, estimulando a aprendizagem significativa e os treinos de resolução de questões, para os quais 
este Caderno é um (e não o único) meio de preparação para a solução das quatro questões discursivas e da 
resolução da peça prático-profissional que esperam por você no dia da prova.

Mas lembre-se: este caderno de treino não é a única estratégia que você deve utilizar na sua prepa-
ração. Ele vai auxiliar na melhor compreensão da  prova, não contemplando todo o universo do Direito Ci-
vil, mas sim, questões e peças de temas mais recorrentes nos últimos exames. O Ceisc oferece um método 
de estudo que, comprovadamente, já ajudou muitos milhares de bacharéis em Direito a ter a tão sonhada 
carteira vermelha da OAB, sendo, com muito orgulho, o curso que mais aprova no Exame da OAB.

O que é necessário para a sua aprovação?
A preparação para o Exame da OAB exige estratégia, não só para adquirir o conhecimento neces-

sário, mas também de organização do estudo, que envolve: a) o que estudar; b) como estudar; c) gestão 
de tempo. Talvez você esteja se questionando: mas e o controle emocional? Sim, porque a maioria dos 
candidatos atribui a reprovação ao nervosismo. Evidente que o controle emocional é imprescindível para 
a aprovação (aliás, para qualquer ação da vida), mas você conseguirá ter mais efetividade no domínio das 
suas emoções e controlar o nervosismo se estiver seguro quanto “ao que estudar”, “como estudar” e 
“gestão do tempo”. Se conseguir controlar esses três vetores, ficará menos nervoso(a) (entenda: menos 
nervoso(a), porque esse sentimento lhe acompanhará até o dia da lista definitiva dos aprovados).

A metodologia está centrada em dois pilares básicos: conteúdo e questões. 
O conteúdo envolve aulas com professores especialistas não só em exame de ordem, mas também 

com atuação acadêmica, já que todos foram ou são professores universitários, com titulação em mes-
trado e doutorado, além de conteúdo teórico estratégico e organizando visando tornar o estudo mais 
tranquilo e mais sereno. Seguir o cronograma de estudos propostos pelo curso, aliado a prática de peças 
e questões proposta por este livro de treino, viabilizará que você consiga fazer o seu melhor, dentro das 
suas possibilidades.

Com relação às questões, cada pergunta do Exame, na segunda fase, é normalmente apresentada 
com base em um caso hipotético e sobre ele são feitos dois questionamentos. Analise o caso hipotético 
com atenção, observando cada elemento do caso (partes, fatos, relação de causalidade, efeito e conflito 
apresentado). É importante sempre identificar o tema geral que a questão abrange. Feito isto, identificar, 
em cada uma das duas perguntas, sobre o que ela trata. Então, utilizar o Vade Mecum para encontrar os 
dispositivos legais correspondentes e, neste momento, será importante saber manusear o índice remissivo, 
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para auxiliar na localização das disposições dentro da legislação. Responda de forma direta e fundamenta-
da as questões.

E quanto às peças? Treinar as várias possibilidades, a argumentação e a estrutura de cada uma de-
las. Lembrando que temos, no Civil, três peças fundamentais: petição inicial, contestação e recursos. Neste 
caderno de treino é de salientar que foi sugerida a estruturação das peças já cobradas pela FGV, conforme o 
próprio gabarito fornecido nos Exames correspondentes, sendo que algumas vezes tais critérios de estrutu-
ração e pontuação oscilam. Então, na hora da prova lembre-se que alguns critérios podem variar de acordo 
com o enunciado da peça. Tente fazer da melhor forma possível, sem inventar quaisquer dados, cuidando 
as informações do enunciado.

Este caderno está organizado, contendo questões e peças mais pedidas nos Exame da OAB. A es-
tratégia é sempre treinar a resolução de questões e a redação de peça para que você possa se ambientar 
com o estilo da prova na segunda fase do Exame e poder estudar, com mais dedicação e foco, aqueles 
temas que eventualmente você identificar maior dificuldade. Se ocorrer de você sentir uma insegurança ao 
resolver qualquer questão deste Caderno, orientamos que busque sanar as dúvidas por meio de aulas e/
ou materiais dos professores do Curso Ceisc. Temos certeza de que, se você estiver munido de bons instru-
mentos e materiais de apoio ao estudo, vai ser possível morder a jugular, pisar na nuca e comer o fígado da 
banca examinadora, e aprovar no Exame de Ordem!
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INICIAL | PROCEDIMENTO COMUM

 Quantas vezes já caiu na prova?

A petição inicial pelo Procedimento Comum já foi cobrada 10 vezes, nos seguintes exames: 2010.3, 
IV, V, VI, VII, IX, XIII, XX(reap. RO), XXV (reap. POA) e XXXIII Exame.

 Como identificar no enunciado?

No enunciado haverá apenas uma narração de um problema jurídico sem que haja uma ação 
preexistente e que o cliente procurará ‘você’ para buscar a tutela. Justamente por não ter ação ajuizada a 
peça cabível será uma inicial, pois o juiz não age de ofício; e para isto se faz necessária a iniciativa da parte, 
através da petição inicial, para a instauração da ação, independentemente do rito – art. 312 do Código de 
Processo Civil. 

 Qual a base legal?

Arts. 30 ou 31, 41 e 44, todos do CPP, e art. 100, § 2o, do CP

• Atenção: Fique atento aos demais requisitos da Petição Inicial previstos no art. 287 e 334 do 
Código de Processo Civil.

 Endereçamento

A petição inicial deve ser endereçada para o juízo que possui competência para processamento e 
julgamento (art. 42 do CPC). O que estabelece os limites da competência é a Constituição Federal em seu 
art. 109, dividindo em competência de ordem federal e estadual.

Para fixação da competência federal basta verificar o referido artigo e o que não estiver contido 
neste será, de forma residual, de competência da justiça estadual. 

Os demais limites para fixação de competência estão previstos nos arts. 42 e seguintes do Código 
de Processo Civil.

 Qual o prazo?

Não há como precisar o prazo para ingresso da ação sem antes saber o procedimento cabível, se 
comum ou especial. Procedimento comum é aplicável a todas as causas que a lei não tenha instituído um 
rito específico – art. 318 do Código de Processo Civil.

Uma vez identificado o procedimento/rito aplicável ao problema jurídico é possível determinar. 
Lembrando que o procedimento comum e seus prazos estão dispostos a partir do art. 318 do Código de 
Processo Civil. 

 Estruturação

• Endereçamento
• Identificação e qualificação completa do Autor
• Nome da Ação e base legal
• Identificação e qualificação completa do Réu
• Dos fatos: narrar o que ocorreu e o que ensejou a propositura da ação, conforme informações 

fornecidas no enunciado da FGV.
• Do direito (ou Fundamentos Jurídicos): trazer a fundamentação legal da ação – as teses; se houver 

necessidade de Tutela Provisória é importante que se faça um tópico específico antes “Do Direito”.
• Dos pedidos.
• Fechamento: Local… Data… Advogado… Data…
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INICIAL | AÇÃO DE ALIMENTOS

 Quantas vezes já caiu na prova?

A Ação de Alimentos já foi cobrada 3 vezes, nos seguintes exames: IV, IX e XXV (reap. POA) Exame.

 Como identificar no enunciado?

No enunciado haverá apenas uma narração de um problema jurídico sem que haja, necessariamen-
te, uma ação preexistente e que o cliente procurará ‘você’ para buscar a tutela. Justamente por não ter 
ação ajuizada a peça cabível será uma inicial, pois o juiz não age de ofício; e para isto se faz necessária a 
iniciativa da parte, através da petição inicial, para a instauração da ação.

O enunciado constará dados que permitirão identificar tratar-se de uma ação de alimentos: a) uma 
mulher gestante ou já com filho que não tem condições financeiras para custear as despesas necessárias 
para a sobrevivência da futura criança; ou b) um relacionamento que não avançou e dele foi gerado filho 
ou filhos e um dos pais, ou ambos (no caso de alimentos avoengos) não tem condições de dar sustento e 
pede auxílio ao outro ou aos avós; c) entre outras expressões que envolvam criança, sustento e alimentos.

 Qual a base legal?

Arts. 30 ou 31, 41 e 44, todos do CPP, e art. 100, § 2o, do CP

• Atenção: A Ação de Alimentos trata-se de procedimento especial e possui rito próprio regido 
pela Lei no 5.478/1968, aplicando-se, no que couber, as disposições do Código de Processo Civil 
(art. 693, par. ún., do CPC) e demais dispositivos legais.

 Endereçamento

A petição inicial de Alimentos deve ser endereçada para o juízo do domicílio ou residência do ali-
mentando, é o que dispõe o art. 53, inciso II do CPC. 

 Qual o prazo?

Esta ação é imprescritível. Contudo, para exigir a execução dos alimentos, já fixados, e que estão 
vencidos, o prazo prescricional é de 2 anos (art. 206, § 2o, do CC).

 Estruturação

• Endereçamento
• Identificação e qualificação completa do Autor (alimentado)
• Nome da Ação e base legal
• Identificação e qualificação completa do Réu (alimentante)
• Dos fatos: narrar o que ocorreu e o que ensejou a propositura da ação, conforme informações 

fornecidas no enunciado da FGV.
• Do direito (ou Fundamentos Jurídicos): trazer a fundamentação legal da ação – as teses;
• Tutela de urgência: verificar se há no enunciado indicativo de situação que exija o pedido de 

tutela provisória (art. 300 do CPC).
• Dos pedidos.
• Fechamento: Local… Data… Advogado… Data…
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QUESTÃO 01 | XXXII EXAME

Prof. Maitê Damé 
@maitedame

Prof. Leonardo Fetter 
@prof.fetter

Jane ajuizou ação em face de Cisforme Ltda. pleiteando indenização por danos morais e mate-
riais. Na petição inicial, Jane informa que seu marido, Winston, falecido há dois anos, e cujo inven-
tário já foi concluído e encerrado, foi modelo fotográfico e que o réu vem se utilizando da imagem 
dele, sem qualquer autorização, para fazer publicidade de seus produtos. 

Em contestação, Cisforme Ltda. suscita preliminar de ilegitimidade da parte autora, pois alega 
que a ação deveria ter sido ajuizada pelo espólio do falecido, e não por sua esposa em nome próprio. 
No mérito, Cisforme Ltda. alega a ausência de prova de prejuízo material ou moral decorrente da 
exposição da imagem do falecido. Sobre o caso, responda aos itens a seguir. 

A) A alegação preliminar de ilegitimidade deve ser acolhida? Justifique. (Valor: 0,65) 

B) A alegação de mérito referente à ausência de prova de prejuízo deve ser acolhida? Justifique. (Valor: 

0,60) 

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo le-
gal não confere pontuação
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Direito Civil Leonardo Fetter, Maitê Damé, Patrícia Strauss e Tatiane Kipper

QUESTÃO 31 | XXIV EXAME

Prof. Maitê Damé 
@maitedame

Prof. Tatiane Kipper 
@profetatiane_kipper

Maria Clara e Jorge tiveram uma filha, Catarina, a qual foi registrada sob filiação de ambos. 
Apesar de nunca terem se casado, Maria Clara e Jorge contribuíam paritariamente com o sustento 
da criança, que vivia com Maria Clara. 

Quando Catarina fez dois anos de idade, Jorge ficou desempregado, situação que perdura até 
hoje. Em razão disso, não possui qualquer condição de prover a subsistência de Catarina, que não 
consegue contar apenas com a renda de sua mãe, Maria Clara, filha única de seus genitores, já fale-
cidos. Jorge reside com sua mãe, Olívia, que trabalha e possui excelente condição financeira. Além 
disso, Catarina possui um irmão mais velho, Marcos, capaz e com 26 anos, fruto do primeiro casa-
mento de Jorge, que também tem sólida situação financeira. 

Com base em tais fatos, responda aos itens a seguir, justificando e fundamentando a resposta. 

A) Olivia e Marcos podem ser chamados a contribuir com a subsistência de Catarina? A obrigação 

deve recair em Olivia e Marcos de forma paritária? (Valor: 0,65) 

B) Quais as medidas judiciais cabíveis para resguardar o direito de subsistência de Catarina, conside-

rando a necessidade de obter com urgência provimento que garanta esse direito? (Valor: 0,60) 

Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo le-
gal não confere pontuação.
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Direito Civil Leonardo Fetter, Maitê Damé, Patrícia Strauss e Tatiane Kipper

QUESTÃO 20

Prof. Patrícia Strauss 
@prof.patriciastrauss

Joana Santos celebra contrato de compra e venda com Carla Machado, no qual esta se com-
promete a entregar 500 sacas de arroz, no dia 10.02, no domicílio de Joana. Ficou acertado que 
Joana faria um “pix” para Carla, no dia 05.02, no valor da compra, acertado em R$10.000,00. Ocorre 
que Joana não fez a transferência na data acertada, mas mesmo assim insiste que Carla entregue a 
mercadoria. Com base no enunciado, responda ao questionamento abaixo.

A) Carla é obrigada a entregar a mercadoria para Joana? 

B) Caso Joana ingresse com ação contra Carla, qual seria o argumento de defesa a ser alegado?
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Direito Civil Leonardo Fetter, Maitê Damé, Patrícia Strauss e Tatiane Kipper

QUESTÃO 01 
Prof. Maitê Damé 

@maitedame

Gabarito Comentado

A) Neste caso, deve ser feita a interpretação conforme à Constituição Federal aos arts. 20 e 21 do 
Código Civil pela jurisprudência superior, especialmente pelo julgamento, por parte do STF, da 
ADIN 4815, no sentido de ser inexigível autorização da pessoa biografada. Isso porque, ao lado da 
proteção da personalidade, também deve ser assegurada a liberdade de expressão prevista no art. 
5o, IX, da Constituição Federal. Assim, cabe realizar a ponderação, nesta hipótese, privilegiando que 
especialmente em se tratando de pessoa notória, cabível somente, em caso de abuso, a respon-
sabilização posterior, mas não a censura prévia. Geralmente, nestes casos, de fundamentação em 
jurisprudência, a FGV cobra: “conforme entendimento dos Tribunais Superiores”.

B) Neste caso, tendo havido ocorrência de dano à imagem do biografado, ele poderá exigir indeniza-
ção por danos. Assim, nos termos do art. 186 do Código Civil, cabe indenização por danos morais. 
Poderá, ainda, requerer a responsabilização do autor da biografia pelos eventuais fatos narrados 
de maneira abusiva, na forma do art. 187 do Código Civil, mas não poderá requerer a retirada de 
circulação da obra. A responsabilidade civil está prevista no art. 927, CC. Contudo, mesmo não 
havendo comprovação dos danos, a Súmula no 403 do STJ permite a indenização pela utilização da 
imagem da pessoa para fins econômicos.

QUESTÃO 02
Prof. Maitê Damé 

@maitedame

Gabarito Comentado

A) Joaquim não pode impedir a celebração do casamento entre Rosana e Carine, pois o parentesco 
por afinidade na linha colateral extingue-se com o término do casamento, mantendo-se, somente o 
parentesco por afinidade na linha reta. art. 1.595, § 2.o, CC. Além disto, o impedimento constante 
no art. 1.521, II é apenas entre os afins em linha reta.

B) Não é viável a pretensão de João, em razão da igualdade entre os filhos, estabelecida no art. 1.696, 
CC e no art. 227, § 6.o da CF, de forma que tanto Carine quanto Joaquim são seus herdeiros legí-
timos necessários. Assim, dispõem os arts. 1.789 e 1.846, ambos do CC, que pertence, de pleno 
direito, aos herdeiros necessários, a metade dos bens da herança, constituindo-se na legítima. 
Portanto, João somente poderia dispor, através de testamento, da metade da herança, por ter her-
deiros necessários, conforme art. 1.845, CC.

QUESTÃO 03
Prof. Maitê Damé 

@maitedame

Gabarito Comentado

A) Tendo em vista o entendimento dos Tribunais Superiores, a união entre Bruno e Roberto possui a 
mesma proteção jurídica das uniões estáveis entre pessoas de sexos diferentes. Em maio de 2011 o 
STF julgou a ADIN 4277 e a ADPF 132, que reconhece a união estável homoafetiva. 
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