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DIREITO CIVIL 

PEÇA PROFISSIONAL 

Em 30 de abril de 2004, o senhor José Roberto realizou contrato de mútuo com o Senhor Luís Carlos da 

Silva, residente e domiciliado na Rua Itapeva, n.º 32, Pernambuco – PE, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), representado por uma nota promissória que venceu em 30 de junho de 2004. Ocorre que, após o 

vencimento do título de crédito, o Senhor Luís Carlos negou-se a cumprir sua obrigação e, neste momento, está 

tentando alienar os bens que possui. Como advogado do Senhor José Roberto, promova a medida judicial cabível 

em favor do interesse de seu cliente. 

Resposta: O candidato deverá formular uma ação Cautelar Nominada de Arresto, seguindo as exigências 

previstas no artigo 801 do Código de Processo Civil. O foro competente para este tipo de ação é o 

do juiz competente para conhecer da ação principal, conforme dispõe o artigo 800 do Código de 

Processo Civil. A legitimação ativa do arresto corresponde ao autor legitimado da futura execução 

por quantia certa, e a passiva refere-se ao réu da referida ação. A fundamentação legal deverá 

apresentar os pressupostos presentes no artigo 814, I e II, do referido diploma legal, ou seja, a prova 

literal de dívida líquida e certa que se faz presente pela nota promissória, cujo objetivo é demonstrar 

o interesse processual do autor na cautela da ação de execução, isto é, o fumus boni iuris. Já o 

inciso II refere-se ao periculum in mora, ou seja, o fundado temor de que a garantia futura da 

execução possa desaparecer, o qual corresponde ao fato de o requerido tentar alienar os seus bens, 

disposto no artigo 813, II, “b” do Código de Processo Civil. O pedido deverá requerer: a) a citação 

do requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias conteste o pedido, sob pena de serem tidos como 

verdadeiros os fatos alegados; b) a procedência da ação com o conseqüente arresto dos bens do 

requerido em caráter liminar; c) o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O 

valor da causa será de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

 

 

QUESTÃO PRÁTICA 1 

Antônio, pai de Sílvia e Pedro, frutos do seu primeiro matrimônio, contrai segundas núpcias com Rosana, 

em 27 de maio de 2002, pelo regime de separação de bens. Após um ano de casamento, nasce Luís Henrique. 

Ocorre que em 1.º de setembro de 2004, Antônio falece em um acidente de carro sem deixar testamento. Qual 

será o quinhão correspondente aos filhos? Justifique. 

Resposta: O candidato deverá responder que o Código Civil de 2002 alterou a sucessão legítima, colocando o 

cônjuge sobrevivente em concorrência com os descendentes, segundo dispõe o artigo 1829, I do 

Código Civil. O referido diploma legal, em seu artigo 1832, estipulou que se o cônjuge sobrevivente 

concorrer com descendentes comuns e descendentes apenas do de cujus, deverá ser aplicada a 

garantia mínima prevista em lei, ou seja, a quarta parte. Desta forma, cada filho terá direito a um 

quarto do quinhão. 



OAB/Nordeste 3

QUESTÃO PRÁTICA 2 

Joaquim, viúvo, pai de quatro filhas, Ana, Clara, Maria e Glória, possui um patrimônio avaliado em  

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em cinco casas, sendo que o imóvel localizado no Jardim Europa 

equivale ao montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e as demais casas, todas com o mesmo valor, 

situadas no Jardim São João, no montante total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Ocorre que Joaquim, 

como forma de recompensar o esforço de sua filha Ana, por ter-se tornado bacharel em Direito, realizou a 

doação de duas casas situadas no Jardim São João para sua filha. Como advogado das outras três filhas de 

Joaquim, o que poderia ser feito em relação ao ato de doação realizado? Fundamente. 

Resposta: O candidato deverá responder que o ato pode ser anulado, uma vez que se trata de doação inoficiosa, 

ou seja, Joaquim não pode doar duas casas situadas no Jardim São João, pois o valor desta doação, 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), excede o quinhão que sua filha Ana receberia caso este tivesse 

deixado um testamento, conforme dispõe o artigo 549 do Código Civil. Sendo assim, qualquer 

doação superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) terá o seu excedente tido como 

nulo, visto que o dispositivo retro citado pretende proteger os herdeiros necessários. 

 


