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PEÇA PROCESSUAL CÍVEL
A peça processual demandada foi EMBARGOS DE TERCEIRO.

Essa peça é cabível para terceiro que, não sendo parte em um processo, sofre 
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito 
incompatível com o ato constritivo. A finalidade é requerer o desfazimento do ato constritivo ou 
sua inibição (art. 674 do CPC). Os embargos de terceiro configuram procedimento especial de 
jurisdição contenciosa.

Os embargos podem ser preventivos, cabíveis no caso de ameaça de o ato judicial 
constritivo se consumar, como quando o executado indica bem de terceiro para a penhora.

Os embargos de terceiro divergem das ações possessórias pelo que segue:

a) a constrição ou ameaça decorre de um ato indevido de apreensão judicial (p.ex. 
penhora e arrematação);

b) os embargos podem ser opostos não só por possuidores, mas também por 
proprietários. 

Os embargos de terceiro têm natureza de ação autônoma, de modo que devem 
preencher todos os pressupostos processuais e condições da ação, como qualquer inicial. 
Referida peça processual implica na formação de um novo processo. 

RECOMENDAÇÃO: Antes de iniciar a elaboração de sua peça, especialmente quando se tratar 
de procedimentos especiais, LEIA TODOS OS ARTIGOS QUE REGULAMENTAM A PEÇA, para que, 
em sua resposta, você possa abranger todos os aspectos legais relativos a ela. No decorrer de 
sua resposta, mencione-os, pois é muito provável que essa menção seja pontuada. Assim, no 
presente caso, o candidato deveria, antes de fazer o rascunho, ter lido cuidadosamente os arts. 
674 a 681 do CPC, de modo que pudesse trazer todas as formalidades legais em sua peça. 

Passemos então a analisar detalhadamente cada tópico dessa peça.

1. ENDEREÇAMENTO

A petição deve estar direcionada ao juízo em que tramita o processo de execução 
fiscal no curso do qual ocorreu a arrematação. Destarte, a vara competente é de Execuções 
Fiscais.

Deve-se indicar, abaixo do endereçamento, que a distribuição é por dependência ao 
processo de execução fiscal, porém, a autuação é em apartado (art. 676 do CPC).
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2. PARTES E FUNDAMENTAÇÃO

A fundamentação consiste em apontar o art. 674 e ss do CPC. 

Como se trata de petição inicial, a qualificação das partes deve ser completa (art. 
319, II, do CPC). No caso em tela, já que o enunciado não fornecia todas as informações exigidas 
no art. 319, II, do CPC, o ideal seria ter colocado, após o nome da parte, apenas a palavra 
qualificação entre parênteses:

MODESTO DA SILVA (qualificação) ...

3. DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

Faça uma narrativa sucinta do ocorrido nos autos principais. Evite repetições 
desnecessárias do que já está no enunciado. Não gaste mais do que 5 a 7 linhas com os fatos 
para não faltar posteriormente na fundamentação ou nos pedidos!

4. DAS PRELIMINARES

4.1. DA JUSTIÇA GRATUITA

O candidato deve indicar que o embargante faz jus à gratuidade da justiça, pois não 
tem recursos suficientes para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento 
próprio ou de sua família, indicando que o fundamento para tal pretensão consta no art. 98, 
caput e § 1º, do CPC.

4.2. DA PRIORIDADE PROCESSUAL – PESSOA IDOSA

O art. 1.048, I, do Código de Processo Civil estabelece que terão priridade de 
tramitação, em qualquer juizo ou tribunal, os procedimento judiciais em que figure como parte 
ou interessado pessoa maior de 60 (sessenta) anos. 

4.3. DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Essa peça é cabível para terceiro que, não sendo parte em um processo, sofre, por 
meio de ato judicial, constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os 
quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674, caput, do CPC) a fim de requerer 
seu desfazimento ou sua inibição.
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4.4. DA TEMPESTIVIDADE

O CPC estabelece que os embargos, no processo de execução, podem ser opostos no 
prazo de até 5 (cinco) dias depois da arrematação (art. 675 do CPC).

No enunciado, se afirma que o assistido somente tomou ciência da execução no dia 
15/10/2017, quando recebeu o mandado judicial, e procurou a Defensoria Pública 5 dias depois.

A jurisprudência pacífica do STJ admite a relativização desse prazo decadencial, em 
atenção, especialmente, ao princípio da boa-fé. A Corte Superior entende que tal regra legal só 
deve incidir no caso de o embargante ter conhecimento do processo principal. Caso não tenha, 
o prazo passa a fluir a partir da constrição ou ameaça de constrição1:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. 
EXECUÇÃO. DESCONHECIMENTO. PRAZO. TERMO INICIAL. IMISSÃO 
DO ARREMATANTE NA POSSE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
PREENCHIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos 
devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de 
assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso 
contrário, o prazo tem inicio com a imissão do arrematante na posse do 
bem. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 
389.222/RJ. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 
3/12/2014).

Ressalta-se ainda que, em recente decisão, o STJ flexibilizou a decadência do direito 
de embargar mesmo no caso de parte que tinha conhecimento da execução. Nesse caso, o 
Tribunal reconheceu os embargos como ação autônoma com fundamento nos princípios da 
economia processual e da duração razoável do processo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 
DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE 
CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. 
ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 
1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro 
opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, 
por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença. 
2. “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo 
de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, 

1  http://s.conjur.com.br/dl/resp-1627608.pdf
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no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, 
adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva 
carta” (art. 1.048 do CPC/1973).
3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho 
para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do 
qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta 
Corte Superior.
4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de 
sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente.
5. Incolumidade, porém, do direito material vindicado a despeito da 
intempestividade dos embargos de terceiro.
6. Possibilidade de defesa do direito material mediante o ajuizamento 
de outras ações após o transcurso do prazo dos embargos de terceiro.
7. Conhecimento dos embargos de terceiro intempestivos, processando-
os como ação autônoma sem a agregação automática do efeito 
suspensivo previsto no art. 1.052 do CPC/1973.
8. Aplicação dos princípios da economia processual e da duração 
razoável do processo.
9. Caso concreto em que os embargos de terceiro, interpostos por 
possuidores de boa-fé, encontravam-se devidamente instruídos, 
inclusive com prova pericial, a justificar, com mais razão, a concreção do 
princípio da economia processual.
10. Incidência do óbice da Súmula 284/STF quanto à alegação do princípio 
da causalidade acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais.
11. Doutrina e jurisprudência acerca dos temas controvertidos.
12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 
1.627.608 – SP, RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 
06/12/2016)

Portanto, a oposição dos embargos no dia 20/10/2017, dia em que o assistido 
compareceu na Defensoria Pública, revela-se tempestiva, pois o prazo de 5 (cinco) dias só se 
iniciou a partir de sua intimação, 15/10/2017, sendo o termo inicial dia 16/10/2017 (segunda-
feira), encerrando-se no dia 20/10/2017. 

Ressalta-se que se trata de prazo decadencial, portanto, não faz jus o assistido à sua 
contagem em dobro.

Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ART. 1.048 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. O art. 1048 do Código de Processo Civil preceitua que 
a oposição de Embargos de Terceiro pode se dar a qualquer tempo, na 
fase de conhecimento, e no processo de execução, até 5 (cinco) dias 
depois da arrematação, antes de assinada a respectiva carta. Note-se 
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que o legislador não estabeleceu um termo inicial, apenas o final, pelo 
que não cabe ao intérprete fazê-lo. Desta feita, o critério do Código de 
Processo Civil é objetivo e não subjetivo, isto é, não se aplica ao caso o 
princípio da actio nata, porque a lei estabelece um prazo cuja natureza 
é decadencial, e não prescricional. Apelo a que se dá provimento para 
determinar o processamento dos embargos de terceiros ajuizados. (TRF2 
- AI 00005969020145020008 SP 00005969020145020008 A28, Órgão 
Julgador 5ª TURMA, Publicação 08/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 
2015, Relator MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA)

4.5. DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia tem como atribuição assegurar o acesso 
à justiça dos necessitados na esfera estadual sendo, para tanto, asseguradas aos membros 
integrantes da carreira as prerrogativas previstas pelo art. 128 da Lei Complementar n.º 80/94, 
bem como as constantes no art. 69 da Lei Complementar nº. 117/94 do Estado de Rondônia, 
sendo relevante destacar as que seguem, dentre outras: 

LC nº 80/94
Art.  128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do 
Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos 
com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição 
ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009)
VII - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, 
ressalvadas as vedações legais;
XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, 
independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a 
lei exija poderes especiais; 
XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos Magistrados e demais 
titulares dos cargos das funções essenciais à justiça.

LCp 117/94
Art. 69 - São prerrogativas do membro da Defensoria Pública, dentre 
outras que lhe sejam conferidas por lei ou que forem inerentes ao seu 
cargo, as seguintes:
XI – receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, 
contando-lhe em dobro todos os prazos;

Assim sendo, requer desde já a observância das prerrogativas previstas nas referidas 
Leis Complementares.
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4.6. DA LEGITIMIDADE ATIVA

O candidato deve, nesse ponto, demonstrar que o embargante atende à condição 
de terceiro interessado naquela demanda decorrente da ameaça de constrição do bem, nos 
termos do que prescreve o art. 674 do CPC, cujo § 1º estabelece que os embargos podem ser de 
terceiro possuidor. 

Esclarece-se que o rol do § 2º do art. 674 do CPC é exemplificativo, como deixa claro 
o § 1º, ao estabelecer a legitimidade ativa a qualquer terceiro proprietário ou possuidor. 

4.7. DA LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva, conforme art. 677, § 4º, do CPC, é do sujeito a quem o ato 
de constrição aproveita, ou seja, do credor. A legitimidade passiva somente se estende ao 
devedor se ele foi o responsável pela indicação do bem para a constrição legal. 

No polo passivo, poderiam constar somente o Estado de Rondônia (autor do processo, 
a quem o ato de constrição aproveita) e Abastardo Schubert (quem indicou o bem), conforme 
art. 677, § 4º, do CPC.

Não é correto indicar Inocêncio Batista como embargado, pois ele nem parte do 
processo de execução é, de modo que é terceiro que não possui legitimidade passiva para 
figurar nos embargos de terceiro.

4.8. DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

Dispõe o art. 676 do CPC que a distribuição deve ser por dependência ao processo de 
execução fiscal, sendo que a autuação é em apartado. 

4.9. DA PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DA SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS

O art. 677 do CPC impõe que, na petição inicial, o embargante faça a prova sumária 
da posse e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. 

Na sequência, estabelece o art. 678: 

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 
ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 
bens litigiosos objeto dos embargos.

Trata-se de preceito cogente, a ser observado pelo juiz obrigatoriamente, desde que 
haja prova sumária da posse. Sendo provada sumariamente a posse, a suspensão é decretada 
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e perdura até o julgamento dos embargos, salvo se, no curso do processo, surgirem novos fatos 
que justifiquem a sua revogação. 

Esclarece-se que há dois pedidos distintos tratados no art. 678, caput, do CPC. Na 
parte inicial, trata-se da suspensão do ato constritivo (no caso, a ordem de desocupação). Na 
parte final, está previsto o pedido liminar de manutenção ou reintegração da posse. Nesse 
tópico, trata-se apenas da suspensão das medidas constritivas. 

5. DO MÉRITO

a) DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COMO MATÉRIA DE DEFESA

De acordo com a súmula 237 do STF, usucapião pode ser arguida como matéria de 
defesa. Ou seja, na peça de embargos de terceiro, a tese da usucapião não visa a declaração da 
prescrição aquisitiva, mas apenas a defesa do embargante contra o ato constritivo judicial, de 
modo a demonstrar a posse justa do bem.

O art. 183, caput, da CF/88 diz:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural.

Este dispositivo foi reproduzido no art. 1.240 do CC e no art. 9º do Estatuto da Cidade.

Isto posto, são requisitos da usucapião:

1. Posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por 5 (cinco) anos.
2. Área urbana de até 250m².
3. Ser utilizado para a sua moradia ou de sua família.
4. Não pode ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano.
5. Não será conferida a propriedade por usucapião especial urbana mais de uma vez.

O art. 183 da Constituição Federal deixa claro o ânimo em atender o direito mínimo 
de moradia e a função social da posse. Segue um julgado exemplificando isso:

ACÓRDAO CIVIL/PROC. CIVIL APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE DESPEJO POR 
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - ALEGAÇAO DE 
USUCAPIAO ESPECIAL URBANA - AUSÊNCIA DE INOVAÇAO RECURSAL 
- INVERSAO DO CARÁTER DA POSSE - ABANDONO DO IMÓVEL E DA 
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LOCAÇAO - FALTA DE DILIGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO - NAO PAGAMENTO 
DOS ALUGUERES QUE QUALIFICA OANIMUS DOMINI- PERMANÊNCIA 
NO IMÓVEL COM INTENÇAO DE DONO POR MAIS DE CINCO ANOS - 
RECONHECIMENTO DA USUCAPIAO NO QUE TANGE AO IMÓVEL COM 
ÁREA NAO SUPERIOR A 250 METROS QUADRADOS - EFETIVAÇAO DO 
DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA - FUNÇAO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
– RECURSOPROVIDO. 1 - Assinala-se, já de início, que não há inovação 
recursal no que tange à alegada usucapião urbana especial, tal como 
ressaltado pelo apelado, pois conforme se verifica na contestação de 
folhas 19-23, a apelante sustentou expressamente que permanece na 
posse mansa e pacífica do imóvel, o qual outrora foi objeto de locação, 
por mais de cinco anos, desde fevereiro de 1997, data em que teria 
consignado o valor do último aluguel. O próprio apelado asseverou 
na réplica que a apelante age com má-fé ao pretender transformar 
sua qualidade de locatária em usucapiente, registrando, ainda, que “a 
posse direta lhe foi concedida pela Espólio na qualidade de locatária 
e não de posseira da qual agora pretende se revestir” (folhas 44). 2 - 
No presente caso, a apelante argui que o contrato de locação não foi 
renovado e passou a ter o imóvel como seu e não mais como inquilina. 
Sustenta que houve a inversão da posse, posto que passou a tê-la mansa 
e pacificamente, com intenção de ser dona, por mais de cinco anos, 
sendo-lhe aplicável o disposto no art. 183, da Constituição Federal, 
que trata da usucapião especial. 3 - De fato, o conjunto probatório 
acostado aos autos demonstra que o apelado efetivamente abandonou 
o imóvel, bem como o contrato de locação, deixando a coisa suscetível 
de ser usucapida e favorecendo o exercício da alegada posse mansa e 
pacífica pela apelante, que deixou de pagar os alugueres, com manifesto 
animus domini ou animus rem sibi habendi (ânimo de ter a coisa como 
sua). 4 - Com efeito, a norma cogente que estabelece a prorrogação por 
prazo indeterminado do contrato de locação deve necessariamente 
ser interpretada de acordo com a sua função social, que é - ressalta-se 
- indubitavelmente de proteção do inquilino ou locatário. Isso porque, 
com a renovação compulsória da locação por prazo indeterminado, o 
locador, para fins de rescisão da avença, somente poderá se valer da 
denúncia cheia - logicamente na hipótese em que o locatário estiver 
cumprindo devidamente todas as suas obrigações contratuais. E, no caso 
do locatário, pelo contrário, basta tão-somente a notificação do locador 
no prazo de trinta dias (denúncia vazia). Assim sendo, de forma alguma 
a renovação compulsória garante ao locador a imprescritibilidade da 
locação, de modo que nunca poder-se-ia inverter a posse do locatário. 5 - 
O abandono do imóvel pelo apelado, notadamente diante da ausência de 
cobrança dos alugueres por um longo período, deixa de qualificar o não 
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pagamento destes como simples mora e torna possível sua qualificação 
como ato que exterioriza o animus domini. 6 - A partir do momento em que 
o apelado renunciou ao contrato de locação, não dando continuidade 
à relação locatícia, abandonando o imóvel e deixando de cobrar os 
alugueres, a apelante passou a ter a coisa como sua, com ânimo de 
dona, ininterruptamente e sem oposição, transmudou-se a posse para 
ad usucapionem, apta, portanto, a deflagrar a aquisição da propriedade 
pela usucapião, desde que observados os requisitos objetivos do tempo 
e tamanho da área usucapida. 7 - Com efeito, a notificação extrajudicial 
que objetivava a regularização da ocupação do imóvel, realizada antes 
que se completasse o lapso para a prescrição aquisitiva, não têm o 
condão de descaracterizar a posse mansa e pacífica exercida pela 
apelante. É entendimento assente na doutrina e na jurisprudência 
que a oposição, no sentido que lhe emprestou o legislador pátrio, 
não significa inconformidade, nem tratativas com o fim de convencer 
alguém a demitir de si a posse de determinado imóvel. Traduz, sim, 
medidas efetivas, perfeitamente identificáveis na área judicial, visando 
a quebrar a continuidade da posse, opondo à vontade do possuidor 
uma outra vontade que lhe contesta o exercício dos poderes inerentes 
ao domínio qualificador da posse. 8 - Diante disso, considerando que a 
apelante passou a ter a coisa como sua a partir de fevereiro de 1997, 
quando do ajuizamento da presente ação de despejo, em novembro de 
2002, já havia transcorrido prazo superior a cinco anos. 9 - Acerca da área 
do imóvel, a qual não pode ser superior a 250 (duzentos e cinquenta) 
metros quadrados, os autos noticiam, especialmente a exordial da ação 
de usucapião movida pela apelante acostada aos autos a folhas 197-199, 
que a apelante ocupada área total que supera 250 m2, daí porque para 
o fim de reconhecimento da usucapião especial urbana, e para garantia 
de seu fim maior, que é o direito fundamental à moradia, há que se 
admitir somente a ocorrência da prescrição aquisitiva em relação a um 
dos apartamentos ocupados pela apelante, aquele que ela efetivamente 
ocupa, pois os autos noticiam que seu filho estaria ocupando o outro. 10 
- Em relação ao outro apartamento, contudo, por toda fundamentação 
acima esposada, especialmente tendo em vista o total descaso do 
locador, que perdurou por anos, não há que se falar em relação locatícia 
apta a ensejar a procedência, ainda que parcial, da presente demanda. 
11 - O instituto da usucapião especial urbana tem por objetivo, como 
sabido, a efetivação do direito fundamental à moradia, tendo em vista 
o fato de o possuidor ou ocupante dar à propriedade a exigida função 
social. 12 - Recurso provido. (TJ/ES AC 24020184198 ES 024020184198, 
Publicação 01/02/2007, Julgamento 12 de Dezembro de 2006, Relator 
ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON)
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Esclarece-se, por fim, que não se mostra oportuno pedir a declaração da prescrição 
aquisitiva no curso dos embargos de terceiro, pois, para o processamento da usucapião, há 
exigências formais que não podem ser cumpridas no procedimento especial de embargos de 
terceiro, como a citação de todos os confinantes (art. 246, § 3º, do CPC). Portanto, a usucapião 
deve ser tratada na peça apenas como tese de defesa, a respaldar a alegação de posse de boa-
fé.

b) DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE

O art. 6º da CF estabelece como direito fundamental social o direito à moradia. 
Ademais, a função social da propriedade encontra respaldo constitucional e pode ser 
interpretado extensivamente para abranger a função social da posse (art. 5º, XXIII, da CF/88), de 
modo a efetivar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 

Diante da posse regular e ininterrupta de imóvel por pessoa idosa para fins de 
moradia, evidentemente não deve prevalecer o direito de propriedade perante o direito de 
moradia, já que a posse vem atendendo a função social do imóvel. 

6. DA LIMINAR INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO

Conforme prevê o art. 678, caput, do CPC, provada sumariamente a posse, o juiz 
poderá determinar a manutenção ou a reintegração da posse, desde que haja requerimento.

Cabe ainda ao candidato tratar da dispensa da caução para a concessão dessa liminar, 
haja vista que o assistido da Defensoria é parte economicamente insuficiente.

Art. 678.  A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 
ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre 
os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 
reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Parágrafo único.   O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção 
ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo 
requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente 
hipossuficiente.

Pode ser referenciado o art. 300 do CPC, mas o pedido de liminar de manutenção 
de posse encontra respaldo precipuamente no art. 678, caput, parte final, do CPC, dispositivo 
específico a tratar dessa tutela de urgência.
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7. DOS PEDIDOS

O tópico dos pedidos é extremamente importante, pois ele concentra grande parte 
dos pontos da prova.

Dica: antes de escrever o tópico dos pedidos passe os olhos no corpo de sua petição e 
vá anotando TODAS AS TESES e os seus fundamentos legais, pois desta forma fica quase 
impossível de esquecer algum pedido. 

Muitos candidatos alegam teses no corpo da petição, mas esquecem de fazer 
os pedidos em relação àquelas teses. Portanto, muito cuidado para não perder pontos 
garantidos!! Não basta lembrar das teses no corpo da petição, elas devem ser vertidas 
todas para o pedido.

No caso dos embargos de terceiro, o CPC trata dos pedidos no art. 681: 

Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida 
será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção 
da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao 
embargante.

8. DOS ELEMENTOS FINAIS

Após os pedidos, deve-se protestar pela produção de provas, já que se trata de 
uma petição inicial (art. 319, VI, do CPC), indicando que estão arroladas as testemunhas para 
a audiência preliminar (art. 677 do CPC).

Além disso, deve-se indicar o valor da causa (art. 319, VII, do CPC).

Como não foi solicitada a indicação da data no enunciado da questão, bastaria o 
candidato colocar a expressão “Porto Velho, data”.
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RESPOSTA PADRÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA 
COMARCA DE PORTO VELHO/RO
Distribuição por dependência ao Processo de Execução Fiscal nº ____ (autuação em apartado)

MODESTO DA SILVA, (qualificação – art. 319, II, do CPC), representado pela 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia, mediante o Defensor Público ao final assinado, vem 
respeitosamente à presença de V.Exa., com fulcro nos Art. 134 da CF/88, Art. 4º, I, da LC/80 e art. 
674 e seguintes do CPC, opor EMBARGOS DE TERCEIRO, em face do ESTADO DE RONDÔNIA, 
pessoa jurídica de direito público, (qualificação – art. 319, II, do CPC), e ABASTARDO SCHBERT, 
(qualificação – art. 319, II, do CPC), pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.
I. DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

O embargante foi surpreendido no dia 15/10/2017 com mandado judicial 
determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de até 30 dias, sob pena de 
remoção forçada com apoio policial. Somente nesse momento, o Sr. MODESTO tomou ciência 
da execução fiscal movida pelo Estado de Rondônia contra sr. Abastado Schubert, sendo que o 
bem já fora arrematado por terceiro que pretende se imitir na posse. O embargante reside no 
imóvel há mais de 5 anos e não possui outro local de moradia. 
II. DAS PRELIMINARES
II.1. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O autor não possui condições de arcar com as custas do presente processo sem 
prejuízo do sustento próprio ou de sua família, razão pela qual pugna pela concessão dos 
benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, caput e § 1º, do CPC.
II. 2. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

O autor tem 68 anos, fazendo jus a prioridade de tramitação do presente feito, 
conforme aduz o art. 1.048, I, do Código de Processo Civil.
II.3. DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Conforme art. 674 do CPC, essa peça é cabível para terceiro que, não sendo parte 
em um processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre 
os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. In casu, no curso do processo de 
execução fiscal em epígrafe, este juízo determinou a desocupação do imóvel, por ele ter sido 
arrematado para pagamento de dívida de Abastado Schubert. Portanto, para o Sr. MODESTO, 
terceiro que visa evitar a consumação da ordem judicial indevida, a via adequada para tutelar a 
posse do imóvel é opor Embargos de Terceiro.
II.4. DA TEMPESTIVIDADE

O CPC estabelece que os embargos, no processo de execução, podem ser opostos no 
prazo de até 5 (cinco) dias depois da arrematação (art. 675 do CPC). O assistido somente tomou 
ciência da execução no dia 15/10/2017, quando recebeu o mandado, e procurou a Defensoria 
Pública 5 dias depois.

A jurisprudência pacífica do STJ admite a relativização desse prazo decadencial, em 
atenção, especialmente ao princípio da boa-fé. A Corte Superior entende que tal regra legal só 
deve incidir no caso de o embargante ter conhecimento do processo principal. Caso não tenha, 
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o prazo passa a fluir a parte da constrição ou ameaça de constrição. 
Portanto, a oposição dos embargos no dia 20/10/2017, dia em que o assistiu 

compareceu na Defensoria Pública, revela-se tempestiva, pois o prazo de 5 (cinco) dias só se 
iniciou a partir de sua intimação, 15/10/2017, sendo o termo inicial dia 16/10/2017 (segunda-
feira), encerrando-se no dia 20/10/2017. 
II.5. DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA DPE

Outrossim, cumpre pugnar pela observância das prerrogativas processuais conferidas 
à Defensoria Pública, mormente a intimação pessoal e a concessão de prazo em dobro em todos 
os atos do feito, nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/94, e art. 69, XI, da LC/RO nº. 117/94, bem 
como a dispensa de mandato para atuação. 
II.6. DA LEGITIMIDADE ATIVA

O § 1º do art. 674 do CPC estabelece os embargos podem ser opostos por terceiro 
possuidor. O Sr. MODESTO evidentemente possui legitimidade ativa, pois é o possuidor do 
imóvel. Conforme documentos em anexo, o endereço da casa arrematada é o cadastrado 
no posto de saúde e na escola dos netos do embargante. Além disso, as testemunhas abaixo 
arroladas, moradores da comunidade, fazem prova da posse do bem há mais de 5 anos. Ressalta-
se, por fim, que o embargante é terceiro, pois não tinha sequer ciência do processo de execução 
fiscal em curso.
II.7. DA LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva, conforme art. 677, § 4º, do CPC, é do sujeito a quem o ato de 
constrição aproveita, ou seja, do credor (Estado de Rondônia), bem como daquele que indica o 
bem para a constrição judicial, ou seja, o devedor (Abastardo Schubert). 
II.8. DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E AUTUAÇÃO EM APARTADO

Diante do que dispõe o art. 676 do CPC, requer seja a presente petição distribuída 
por dependência a este juízo, que ordenou a constrição, bem como seja autuado em apartado. 
II.9. DA PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DA SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS

O art. 677 do CPC impõe que, na petição inicial, o embargante faça a prova sumária da 
posse e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Na sequência, 
estabelece o art. 678 que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a 
posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos 
embargos.

A posse resta provada pelos documentos acostadas à inicial, quais sejam: os 
documentos de cadastro no posto de saúde e na escola dos netos do embargante. Além disso, 
as testemunhas abaixo arroladas fazem prova da posse do bem há mais de 5 anos, de modo 
que, caso Vossa Excelência entenda insuficiente a prova documental, podem tais testemunhas 
serem ouvidas em audiência preliminar (art. 677, §1º, do CPC).
III. DO MÉRITO
III.1 DA USUCAPIAO ESPECIAL URBANA COMO MATÉRIA DE DEFESA

O art. 183, caput, da CF/88 diz que “Aquele que possuir como sua área urbana de até 
duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural”. Este dispositivo foi reproduzido no art. 1.240 do 
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CC e no art. 9º do Estatuto da Cidade.
O Sr. Modesto da Silva reside há mais de 5 anos em imóvel com apenas dois cômodos, 

portanto, tem área inferior a 250 metros quadrados. A posse foi exercida sem qualquer oposição, 
pois não sabia que referido imóvel havia tido dono anteriormente. Além disso, o embargante 
não possui qualquer outro imóvel urbano. Portanto, atendidos os requisitos legais, manifesta-
se configurada a usucapião especial urbana. 

O reconhecimento da usucapião configura tese defensiva (súmula 237 do STF), 
visando demonstrar a posse justa exercida do imóvel arrematado.  
III.2. DO DIREITO À MORADIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE

O art. 6º da CF estabelece como direito fundamental a moradia. Ademais, a função 
social da propriedade encontra respaldo constitucional e pode ser interpretado extensivamente 
para abranger a função social da posse (art. 5º, XXIII, da CF/88), de modo a efetivar o princípio da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 

Diante da posse regular e ininterrupta de imóvel por pessoa idosa para fins de 
moradia, evidentemente não deve prevalecer o direito de propriedade perante o direito de 
moradia, já que a posse vem atendendo a função social do imóvel. 
IV. DA CONCESSÃO LIMINAR DE ORDEM DE MANUTENÇÃO DA POSSE INDEPENDENTEMENTE 
DE CAUÇÃO

Conforme prevê o art. 678, caput, parte final, do CPC, provada sumariamente a posse, o 
juiz poderá determinar a manutenção ou a reintegração da posse, desde que haja requerimento. 
A posse sumária do bem resta demonstrada pelas provas em anexo (comprovante de registro 
do endereço no posto de saúde e na escola dos netos). Diante disso, requer seja decretada a 
manutenção liminar da posse do imóvel em favor de Modesto da Silva.

Ademais, tal ordem não depende de prévia caução, pois o embargante é pessoa 
economicamente hipossuficiente (declaração em anexo), já que é analfabeto e reside em 
comunidade pobre deste Município.
V. DOS PEDIDOS.

Pelo exposto, REQUER:
a) distribuição do feito por dependência ao juízo do processo de execução fiscal em 

epígrafe (art. 676 do CPC);
b) a concessão do benefício da justiça gratuita (arts. 98 e 99 do CPC);
c) a observância das prerrogativas processuais da Defensoria Pública (art. 128, I, da 

LC/80 e art. 69, IX, da LC/RO nº 117/94);
d) a tramitação prioritária do feito (art. 1.048, I, do CPC);
e) a suspensão da ordem de desocupação até o julgamento final dos embargos (art. 

678, caput, parte inicial, do CPC);
f) a determinação liminar de mandado de manutenção do Sr. Modesto da Silva 

na posse do imóvel (art. 678, caput, parte final, do CPC) ou, caso Vossa Excelência entenda 
necessário, a decretação da manutenção da posse após realização de audiência preliminar (art. 
677, § 1º, do CPC), independentemente de caução (art. 678, parágrafo único, do CPC);

g) o julgamento procedente da demanda determinando a desconstituição definitiva 
da ordem de desocupação do imóvel, tendo em vista o direito à moradia e a prescrição aquisitiva 
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do bem, decretando-se, em definitivo, a manutenção da posse em favor do embargante (art. 
681 do CPC);

h) condenação dos embargados em custas e honorários a serem arbitrados por Vossa 
Excelência em favor do fundo de aparelhamento da DPE/RO (art. 4º, XXI, da LC nº 80/94);

i) a citação dos embargados para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 
dias (art. 679 do CPC);

j) Protesta provar o alegado através de todos os meios em direito admitidos, em 
especial por meio da oitiva das testemunhas abaixo arroladas.

Dá-se à causa o valor de (valor da causa).
Nestes Termos, Pede Deferimento, 
Porto Velho, data. 
Defensor Público
Rol de Testemunhas:
1.
2.
3.

Dica: não é recomendável pular linhas entre tópicos e parágrafos na prova, pois elas podem 
faltar ao final para os pedidos. Lembrem-se: linhas são preciosas!
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ESPELHO

ABORDAGEM ESPERADA PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

1. Endereçamento (___ Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Porto 
Velho/RO), fundamentação legal e indicação do polo ativo e passivo 0,4

2. Justiça gratuita, tramitação prioritária, distribuição por dependência, 
prerrogativas da DPE 0,4

3. Cabimento, legitimidade passiva, legitimidade ativa, tempestividade 1,0

4. Da prova sumária da posse e da suspensão das medidas constritivas 1,2

5. Teses de mérito
5.1. Da usucapião especial urbana como matéria de defesa
5.2. Do direito de moradia e da função social da posse

2,5
2,5

6. Da concessão liminar da ordem de manutenção da posse 
independentemente de caução 1,5

7. Dos Pedidos
7.1. distribuição do feito por dependência ao juízo do processo de execução 
fiscal em epígrafe;
7.2. a concessão do benefício da justiça gratuita;
7.3. a observância das prerrogativas processuais da Defensoria Pública;
7.4. a tramitação prioritária do feito;
7.5. a suspensão da ordem de desocupação até o julgamento final dos 
embargos;
7.6. a determinação liminar de mandado de manutenção do Sr. Modesto 
da Silva na posse do imóvel ou, caso Vossa Excelência entenda necessário, 
a decretação da manutenção da posse após realização de audiência 
preliminar, independentemente de caução;
7.7. o julgamento procedente da demanda determinando a desconstituição 
definitiva da ordem de desocupação do imóvel, tendo em vista o direito à 
moradia e a prescrição aquisitiva do bem, decretando-se, em definitivo, a 
manutenção da posse em favor do embargante;
7.8. condenação dos embargados em custas e honorários a serem arbitrados 
por Vossa Excelência em favor do fundo de aparelhamento da DPE/RO;
7.9. a citação dos embargados para apresentar contestação no prazo de 15 
dias.

0,2

0,2
0,2
0,2
1,0

1,5

1,5

0,2

0,2

8. Protesto pela produção de provas, valor da causa e rol de testemunhas 0,3

TOTAL: 15,0
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QUESTÃO 01
DIREITO CIVIL

A questão formulada engloba uma série pontos da matéria de direito civil, portanto, 
é preciso ficar atento a cada tema abordado.

Em relação à capacidade, o Código Civil afirma que toda pessoa é capaz de direitos e 
deveres na ordem civil, conforme se infere do art. 1º:

Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

Essa é a capacidade de direito ou de gozo, inerente a todo o ser humano, sem 
distinção. Existe também a capacidade para exercer direitos, chamada de capacidade de fato 
ou de exercício.

Em resumo, a capacidade da pessoa natural pode ser assim formulada: Capacidade 
de Direito + Capacidade de Fato = Capacidade Civil Plena.

Toda pessoa possui capacidade de direito, que pressupõe, em regra, a capacidade de 
fato, resultando na capacidade civil plena. Excepcionalmente, o sujeito não terá capacidade de 
exercício para os atos da vida civil. A incapacidade é, portanto, a exceção.

Atenção! A teoria das incapacidades sofreu profunda alteração com o advento do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146, de 2015, consolidando os ideais 
da Convenção de Nova York, tratado internacional de direitos humanos, com status equivalente 
a emenda à Constituição, conforme art. 5º, § 3º, da Constituição Federal.

Para sistematizar o estudo, confira-se a tabela comparativa dos arts. 3º e 4º, do Código 
Civil:

ABSOLUTAMENTE INCAPAZES
(ART. 3º DO CC)

ABSOLUTAMENTE INCAPAZES 
(ART. 3º DO CC, COM REDAÇÃO 

DADA PELA LEI N.º 13.146)

Art. 3º São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I - os menores de dezesseis anos; 
II - os que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos;

Art. 3º São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos.
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III - os que, mesmo por causa transitória, não 
puderem exprimir sua vontade.

RELATIVAMENTE INCAPAZES 
(ART. 4º DO CC)

RELATIVAMENTE INCAPAZES 
(ART. 4º DO CC, COM REDAÇÃO

 DADA PELA LEI N.º 13.146)

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos 
atos, ou à maneira de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos;
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, 
e os que, por deficiência mental, tenham o 
discernimento reduzido;
III - os excepcionais, sem desenvolvimento 
mental completo;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será 
regulada por legislação especial.

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos 
atos ou à maneira de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos;
 II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
  III - aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua 
vontade;
IV - os pródigos.
Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas 
será regulada por legislação especial.

Como se infere da leitura dos dispositivos, atualmente, somente são considerados 
absolutamente incapazes as pessoas com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, denominados 
menores impúberes, que necessitam de representação. O critério legal é apenas o etário, isto é, 
a idade inferior a 16 (dezesseis) anos, sendo a presunção de incapacidade absoluta. 

O objetivo da reforma foi a plena inclusão da pessoa com deficiência, como forma de 
tutelar sua dignidade humana.

Atualmente, são consideradas relativamente incapazes as pessoas com idade 
superior a dezesseis e inferior a dezoito anos, chamados de menores púberes, que necessitam 
de assistência; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade; os pródigos.

Importante observar que a senilidade, por si só, não é causa de incapacidade para os 
atos da vida civil.

O Estatuto do Idoso, consagrado pela Lei nº 10.741, de 2003, considera idoso a pessoa 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade, sendo-lhes assegurados todos os 
direitos fundamentais da pessoa humana.
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Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos.

Art. 2º  O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. 
CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. 
INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. 
ART. 104 E INCISOS DO CC/02. SENILIDADE E DOENÇA INCURÁVEL, 
POR SI, NÃO É MOTIVO DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 
DIREITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE NÃO TINHA O 
NECESSÁRIO DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DO NEGÓCIO JURÍDICO. 
AFIRMADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA Nº 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA Nº 284 DO STF. REGIME OBRIGATÓRIO DE SEPARAÇÃO DE BENS 
NO CASAMENTO. INCISO II DO ART. 1.641 DO CC/02. APLICAÇÃO NA UNIÃO 
ESTÁVEL. AFERIÇÃO DA IDADE. ÉPOCA DO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. 
PRECEDENTES. APONTADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. NÃO 
SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL 
DO EX-COMPANHEIRO NÃO PROVIDO. 2) PRETENSÃO DE SE ATRIBUIR 
EFEITOS RETROATIVOS A CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO ESPECIAL DA EX-COMPANHEIRA NÃO PROVIDO. 1. A condição 
de idoso e o acometimento de doença incurável à época da celebração 
do contrato de convivência, por si, não é motivo de incapacidade para 
o exercício de direito ou empecilho para contrair obrigações, quando 
não há elementos indicativos da ausência de discernimento para 
compreensão do negócio jurídico realizado. 2. Com o aumento da 
expectativa de vida do povo brasileiro, conforme pesquisa do IBGE, com 
a notória recente melhoria na qualidade de vida dos idosos e, com os 
avanços da medicina, não é razoável afirmar que a pessoa maior de 60 
anos não tenha capacidade para praticar os atos da vida civil. Afirmar 
o contrário afrontaria diretamente o princípio da dignidade da pessoa 
humana e o da igualdade. (...) (STJ, REsp 1383624 / MG, Ministro Moura 
Ribeiro, 3ª T., julg. em 02/06/2015).
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A respeito do regime de bens aplicável a união estável entre Priscila e Anderson é 
preciso muita atenção, sobretudo em razão de recente julgado do Supremo Tribunal Federal.

Como regra, à união estável aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, salvo se 
houver contrato escrito entre os conviventes, como se nota do disposto no art. 1.725 do Código 
Civil:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companhei-
ros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da co-
munhão parcial de bens.

No entanto, segundo o art. 1.641, inciso II, também do diploma civil, será obrigatório 
o regime da separação de bens da pessoa maior de 70 (setenta) anos de idade:

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; 

Assim, poder-se-ia pensar que o regime de bens aplicável à união estável de Priscila 
e Anderson seria o da separação obrigatória de bens, tendo em vista a idade de Anderson.

Porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que se a união 
estável tiver se iniciado antes de um dos conviventes atingir idade de 70 (setenta) anos o regime 
de bens será o da comunhão parcial, salvo contrato escrito dispondo de forma diversa.

RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. 
COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SÚMULA 377 DO STF. BENS ADQUIRIDOS 
NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVEM SER PARTILHADOS DE 
FORMA IGUALITÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ESFORÇO 
COMUM DOS COMPANHEIROS PARA LEGITIMAR A DIVISÃO. PRÊMIO DE 
LOTERIA (LOTOMANIA). FATO EVENTUAL OCORRIDO NA CONSTÂNCIA 
DA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE MEAÇÃO. 1. Por força do art. 258, 
parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em 
parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao casamento 
de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto 
o regime de separação obrigatória de bens (recentemente, a Lei 
12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC, modificando a 
idade protetiva de 60 para 70 anos). Por esse motivo, às uniões estáveis 
é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o regime de 
separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta anos ou a 
mulher maior de cinquenta. Precedentes. 2. A ratio legis foi a de proteger 
o idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por 
interesse estritamente econômico, evitando que este seja o principal 
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fator a mover o consorte para o enlace. (...) (STJ, REsp 1689152 / SC, 
Ministro Luis Felipe Salomão, julg. em 24/10/2017).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. MATRIMÔNIO CONTRAÍDO 
POR PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA 
DE BENS. CASAMENTO PRECEDIDO DE LONGA UNIÃO ESTÁVEL INICIADA 
ANTES DE TAL IDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O artigo 
258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos 
fatos, previa como sendo obrigatório o regime de separação total de 
bens entre os cônjuges quando o casamento envolver noivo maior de 
60 anos ou noiva com mais de 50 anos. 2. Afasta-se a obrigatoriedade 
do regime de separação de bens quando o matrimônio é precedido de 
longo relacionamento em união estável, iniciado quando os cônjuges 
não tinham restrição legal à escolha do regime de bens, visto que 
não há que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a 
relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico. 3. 
Interpretação da legislação ordinária que melhor a compatibiliza com 
o sentido do art. 226, §3º, da CF, segundo o qual a lei deve facilitar a 
conversão da união estável em casamento. 4. Recurso especial a que 
se nega provimento. (STJ, REsp 1318281 / PE, Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, 4ª T., julg. em 01/12/2016).

Em outras palavras, o regime da separação de bens não é obrigatório para pessoas 
com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos, quando casamento é precedido de união 
estável, iniciada antes de um dos conviventes completar a idade legal, quando o casal não tinha 
restrição legal à escolha do regime de bens.

Isso porque o objetivo do legislador foi o de proteger a pessoa com idade igual ou 
superior a 70 (setenta) anos, bem como os seus herdeiros necessários, de casamentos realizados 
por interesse estritamente econômico.

Como Anderson faleceu, é necessário observar o que dispõe o Código Civil sobre a 
sucessão do companheiro, o que se infere do art. 1.790:

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão 
do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da 
união estável, nas condições seguintes: (Vide Recurso Extraordinário nº 
646.721)  (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente 
à que por lei for atribuída ao filho;
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 
metade do que couber a cada um daqueles;
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III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço 
da herança;
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da 
herança.

Atenção! O Supremo Tribunal Federal, no RE 646.721 e no RE 878.694, com repercussão 
geral reconhecida, declarou inconstitucional o dispositivo em questão, determinando a 
aplicação do regime previsto no art. 1.829 do Código Civil à união estável.

Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão 
geral. Aplicação do artigo 1.790 do Código Civil à sucessão em união 
estável homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de regime 
sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira 
contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do 
casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união 
estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de 
hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de 
constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-
se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas 
consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. 
Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2. Não é legítimo desequiparar, para fins 
sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada 
pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre 
entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim 
sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e 
nº 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-
lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou 
ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da 
dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção 
deficiente e da vedação do retrocesso. (...) 4. Provimento do recurso 
extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No 
sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes 
sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em 
ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (STF, 
RE 646721 / RS, Relator (a) p/ Acórdão:  Min. Roberto Barroso, Tribunal 
Pleno, Julgamento:  10/05/2017).

Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 
Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges 
e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes 
formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol 
incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo 
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desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, 
isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. 
Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a 
Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao 
revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira 
(ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores 
aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os 
princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade 
como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. (...) 5. 
Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, 
da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional 
a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, 
devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 
1.829 do CC/2002”. (STF, RE 878694 / MG, Min. Roberto Barroso, Tribunal 
Pleno, julg. em 10.05.2017).

Perceba a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal: “No sistema constitucional 
vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, 
devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide 
Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 
878.694)
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no 
da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 
regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado 
bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.

Diante disso, tem-se que a sucessão de Anderson se dará apenas entre os herdeiros 
necessários, ou seja, Zeca, enquanto descendente, em concorrência com Priscila, sua convivente. 
Jonas, irmão do de cujus, não se enquadra na condição de herdeiro necessário, nada recebendo 
da herança, como se nota do art. 1.845 do Código Civil.

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes 
e o cônjuge.

Sobre a legitimidade ativa de Jonas para propor ação de anulação da adoção, o 
Superior Tribunal de Justiça entendeu que não seria possível. Jonas, ao ingressar com a referida 
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demanda, pretendia anular a adoção e, de acordo com o art. 1.790 do Código Civil, concorrer 
à sucessão do seu irmão. Mas, como o dispositivo em questão foi declarado inconstitucional, 
faltar-lhe-ia interesse para a ação.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 
ADOÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO. CASAMENTO E UNIÃO 
ESTÁVEL. REGIMES JURÍDICOS DIFERENTES. ARTS. 1790, CC/2002. 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EQUIPARAÇÃO. 
CF/1988. NOVA FASE DO DIREITO DE FAMÍLIA. VARIEDADE DE TIPOS 
INTERPESSOAIS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1829, CC/2002. 
INCIDÊNCIA AO CASAMENTO E À UNIÃO ESTÁVEL. MARCO TEMPORAL. 
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A diferenciação entre os 
regimes sucessórios do casamento e da união estável, promovida pelo 
art. 1.790 do Código Civil de 2002 é inconstitucional, por violar o princípio 
da dignidade da pessoa humana, tanto na dimensão do valor intrínseco, 
quanto na dimensão da autonomia. Ao outorgar ao companheiro direitos 
sucessórios distintos daqueles conferidos ao cônjuge pelo artigo 1.829, 
CC/2002, produz-se lesão ao princípio da proporcionalidade como 
proibição de proteção deficiente. Decisão proferida pelo Plenário do STF, 
em julgamento havido em 10/5/2017, nos RE 878.694/MG e RE 646.721/
RS. 2. Na hipótese dos autos, o art. 1790, III, do CC/2002 foi invocado 
para fundamentar o direito de sucessão afirmado pelos recorridos 
(irmãos e sobrinhos do falecido) e consequente legitimidade ativa em 
ação de anulação de adoção. É que, declarada a nulidade da adoção, 
não subsistiria a descendência, pois a filha adotiva perderia esse título, 
deixando de ser herdeira, e, diante da inexistência de ascendentes, os 
irmãos e sobrinhos seriam chamados a suceder, em posição anterior 
à companheira sobrevivente. 3. A partir da metade da década de 80, o 
novo perfil da sociedade se tornou tão evidente, que impôs a realidade 
à ficção jurídica, fazendo-se necessária uma revolução normativa, com 
reconhecimento expresso de outros arranjos familiares, rompendo-se, 
assim, com uma tradição secular de se considerar o casamento, civil ou 
religioso, com exclusividade, o instrumento por excelência vocacionado 
à formação de uma família. 4. Com a Constituição Federal de 1988, uma 
nova fase do direito de família e, consequentemente, do casamento, 
surgiu, baseada num explícito poliformismo familiar, cujos arranjos 
multifacetados foram reconhecidos como aptos a constituir esse núcleo 
doméstico chamado família, dignos da especial proteção do Estado, 
antes conferida unicamente àquela edificada a partir do casamento. 5. 
Na medida em que a própria Carta Magna abandona a fórmula vinculativa 
da família ao casamento e passa a reconhecer, exemplificadamente, 
vários tipos interpessoais aptos à constituição da família, emerge, 
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como corolário, que, se os laços que unem seus membros são oficiais 
ou afetivos, torna-se secundário o interesse na forma pela qual essas 
famílias são constituídas. 6. Nessa linha, considerando que não há 
espaço legítimo para o estabelecimento de regimes sucessórios distintos 
entre cônjuges e companheiros, a lacuna criada com a declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser preenchida 
com a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002. Logo, 
tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros devem 
seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente traçado 
no art. 1.829 do CC/2002 (RE 878.694/MG, relator Ministro Luis Roberto 
Barroso). 7. A partir do reconhecimento de inconstitucionalidade, as 
regras a serem observadas, postas pelo Supremo Tribunal Federal, 
são as seguintes: a) em primeiro lugar, ressalte-se que, para que o 
estatuto sucessório do casamento valha para a união estável, impõe-
se o respeito à regra de transição prevista no art. 2.041 do CC/2002, 
valendo o regramento desde que a sucessão tenha sido aberta a partir 
de 11 de janeiro de 2003; b) tendo sido aberta a sucessão a partir de 11 
de janeiro de 2003, aplicar-se-ão as normas do 1.829 do CC/2002 para os 
casos de união estável, mas aos processos judiciais em que ainda não 
tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como 
às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura 
pública, na data de publicação do julgamento do RE n. 878.694/MG; c) 
aos processos judiciais com sentença transitada em julgado, assim como 
às partilhas extrajudiciais em que tenha sido lavrada escritura pública, 
na data daquela publicação, valerão as regras dispostas no art. 1790 do 
CC/2002. 8. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1337420 / RS, Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., julg. em 22.08.2017).

Com base nisso, o Tribunal Superior, afirmou que Pedro não tem interesse jurídico 
na demanda considerando que, mesmo se a adoção fosse anulada, ele não teria direito à 
herança, já que Priscila receberia a totalidade dos bens deixados pelo de cujus, na esteira da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que declarou o art. 1.790 inconstitucional, com 
repercussão geral reconhecida, como se verifica das decisões supracitadas.

Assim, no caso concreto, afastada a eventual alegação de incapacidade pela 
senilidade e considerando válida a ação de adoção, os bens deixados pelo de cujus Anderson 
serão repartidos apenas entre seu filho Zeca e sua companheira Priscila, na forma do art. 1829 
do Código Civil.
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RESPOSTA PADRÃO:

A senilidade, por si só, não é causa de incapacidade para os atos da vida civil. Toda a 
pessoa natural possui a capacidade de direito, que pressupõe, em regra, a capacidade de fato, 
resultando na capacidade civil plena. Excepcionalmente, não haverá capacidade de exercício 
para os atos da vida civil. No caso concreto, não havendo contrato escrito entre os conviventes, 
o regime de bens aplicável será o da comunhão parcial, tendo em vista que a união estável 
foi iniciada antes que Anderson completasse 70 (setenta) anos, idade a partir da qual deve-se 
aplicar o regime da separação obrigatória de bens, de acordo com os arts. 1.725 e 1.641 do CC e 
jurisprudência do STJ. Em caso de sucessão causa mortis de um dos conviventes, considerando 
que o STF declarou inconstitucional o art. 1.790 do CC e determinou, em sede de repercussão 
geral, a aplicação do art. 1.829 à companheira, Priscila e Zeca serão os únicos herdeiros de 
Anderson. Conforme decidiu o STJ, Jonas não possui legitimidade ativa para a ação de anulação 
da adoção, eis que, ainda que fosse anulada a adoção, não seria chamado a concorrer na 
sucessão, face à inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC.
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ESPELHO

ABORDAGEM ESPERADA PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

1. Senilidade e capacidade civil. 0,3

2. Regime de bens aplicável. Sucessão causa mortis. Declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil. 1,0

3. Ausência de legitimidade ativa para propositura da ação de anulação de 
adoção. 0,7

TOTAL: 2,0
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QUESTÃO 02
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR
 

O ônus da prova pode ser definido como a atribuição à parte da incumbência 
de comprovar fatos que lhe são favoráveis no processo. Trata-se de uma faculdade, cuja 
inobservância pode colocá-la numa situação de desvantagem. 

Conforme os ensinamentos de Fredie Didier2, as regras de ônus da prova podem ser 
analisadas a partir de duas perspectivas:

Em síntese, as regras processuais que disciplinam a distribuição do 
ônus da prova tanto são regras dirigidas às partes, na medida em que as 
orientam sobre o que precisam provar (ônus subjetivo), como também 
são regras de julgamento dirigidas ao órgão jurisdicional, tendo em vista 
que o orientam sobre como decidir em caso de insuficiência das provas 
produzidas (ônus objetivo), o último refúgio para evitar o non liquet.

Levando-se em consideração a dimensão da prova dirigida às partes (consistindo-se 
em repartição de encargos), dois são os sistemas responsáveis pela distribuição do ônus da 
prova: o sistema de distribuição fixa e o de distribuição dinâmica. 

No primeiro sistema, também chamado de estático (art. 333 do CPC/1973 e art. 373 
do CPC vigente), o legislador atribui, desde logo, o ônus da prova: tradicionalmente, compete 
ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a incumbência de demonstrar a 
existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Este foi o modelo 
adotado pelo Código anterior, distribuindo de forma prévia e estática o ônus da prova, não 
permitindo, assim, a sua alteração de acordo com as peculiaridades da causa.

No sistema de distribuição dinâmica, por sua vez, cabe ao juiz atribuir o ônus à luz do 
caso concreto, ou seja, existe a possibilidade de o juiz modificar, conforme as peculiaridades do 
caso concreto e a aptidão das partes, a distribuição do encargo de comprovar determinado fato, 
de modo a fazer recaí-lo sobre a parte que tem mais facilidade na produção da prova, embora 
não estivesse ela inicialmente onerada.

Uma das inovações do atual Código de Processo Civil consiste na adoção de um 
sistema misto, combinando, assim, ambas as técnicas de distribuição do ônus mencionadas: 
como regra geral, há abstratamente na lei uma previsão sobre a forma de distribuição, mas isto 
poderá ser modificado pelo juiz no caso concreto (art. 373, caput, e § 1º, do CPC/2015).  

2  DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 
2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 
2015.
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Nesse contexto, válido destacar que há quem entenda que a mencionada teoria 
já havia sido adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, que prevê a 
possibilidade de inversão do ônus da prova para facilitar a defesa dos interesses do consumidor. 
Outros, por sua vez, argumentam que, não obstante o CDC tenha admitido uma flexibilização 
da regra probatória, permitindo a sua inversão, o sistema adotado no direito consumerista não 
pode ser considerado, genuinamente, uma manifestação da teoria em comento.

De todo modo, antes mesmo da entrada em vigor do no CPC, a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores já permitia a alteração da regra estática de distribuição do ônus da prova 
nas ações civis por danos ambientais, com fundamento no princípio ambiental da precaução, 
bem como na tutela do idoso (com base nos arts. 2º, 3º e 71 do Estatuto do Idoso).

Fato é que, com o novo CPC, a teoria dinâmica resta adotada expressamente no § 
1º do art. 373, ao permitir que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 
da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou 
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua o ônus da prova de modo 
diverso em decisão fundamentada. De acordo com Daniel Neves:

Consagra-se legislativamente a ideia de que deve ter o ônus da prova 
a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar 
do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, 
cabe ao juiz fazer a analise e determinar qual o ônus de cada parte no 
processo. 
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 
8ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016).

Menciona-se, ainda, que também é dinâmica a distribuição realizada por convenção 
das partes, acordo este que poderá ocorrer antes ou no curso do processo, desde que não 
recaia sobre direito indisponível da parte e que não torne excessivamente difícil a uma parte o 
exercício do direito (art. 373, §§ 3º e 4º, do CPC).

Acerca do momento processual de aplicação dessa teoria, prevaleceu o entendimento 
que já vinha sendo adotado pelo STJ de que se trata de regra de procedimento/instrução, isto 
é, o juiz deve redistribuir o ônus da prova antes de proferir a decisão, de modo que a parte 
possa se desincumbir do novo ônus que lhe foi atribuído. Nesse sentido, o § 1º do art. 373 do 
CPC, que exige que o juiz, sempre que inverter o ônus da prova, dê oportunidade à parte para 
se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, respeitando-se, neste caso, o direito ao 
contraditório.

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC, há uma 
divergência quanto à responsabilidade pelo custeio da prova.  Uma parcela da doutrina sustenta 
que a inversão do ônus da prova acarreta, por conseguinte, também a inversão do pagamento 
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das despesas que derivam da produção, ao passo em que outra parte sustenta não haver tal 
vinculação – sendo este o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante 
se depreende do julgado a seguir:

CIVIL.  CONSUMIDOR.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CDC.  INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.  OBRIGAÇÃO DE 
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. DECISÃO 
MANTIDA.
1. “Quando verificada a relação de consumo, prevalece, no âmbito da 
Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça que os efeitos da inversão 
do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar 
com as custas da prova requerida pelo consumidor. Precedentes” (AgRg  
no  AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 959739 / SP. Relator Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA. QUARTA TURMA. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/11/2016)
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RESPOSTA PADRÃO

No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, inicialmente é válido mencionar 
que o CPC/1973 adotou um sistema estático, em que o legislador atribui, de forma prévia e 
inalterável, este ônus à parte. 

O CPC/2015, por sua vez, acolheu expressamente a teoria da carga dinâmica do ônus 
da prova, trazendo, assim, a possibilidade de o juiz modificar, conforme as peculiaridades do 
caso concreto e a aptidão das partes, a distribuição do encargo de comprovar determinado fato, 
de modo a fazer recai-lo sobre a parte que tem mais facilidade na produção da prova, embora 
não estivesse ela inicialmente onerada (§ 1º do art. 373 do CPC/2015).  

Atualmente, portanto, adota-se um sistema misto: como regra geral, há abstratamente 
na lei uma previsão sobre a forma de distribuição, mas isto poderá ser modificado pelo juiz no 
caso concreto (art. 373, caput, e § 1º, do CPC/2015) ou, ainda, por convenção das partes (art. 
373, § 3º, do CPC/2015).

Acerca do momento processual de aplicação dessa teoria, prevaleceu o entendimento 
de que se trata de regra de procedimento/instrução, isto é, o juiz deve redistribuir o ônus da 
prova antes de proferir a decisão, de modo que a parte possa se desincumbir do novo ônus que 
lhe foi atribuído e prestigiando, com efeito, o princípio do contraditório.

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC, há uma 
divergência em relação à responsabilidade pelo custeio da prova. Parcela doutrinária sustenta 
que a inversão do ônus da prova acarreta, por conseguinte, também a inversão do pagamento 
das despesas que derivam da sua produção, ao passo em que outra parte sustenta não haver 
tal vinculação – sendo este o entendimento majoritariamente adotado pelo Superior Tribunal 
de Justiça.
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ESPELHO

ABORDAGEM ESPERADA PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Contextualizar o sistema de distribuição do ônus da prova até a vigência do 
novo CPC. 3,0

Explicar a teoria dinâmica carga dinâmica do ônus da prova e a sua 
fundamentação legal (art. 373, § 1º, CPC). 3,0

A teoria dinâmica carga dinâmica do ônus da prova foi acolhida pelo novo 
CPC como uma regra de procedimento/instrução. 3,0

Explicar a divergência doutrinária acerca do adiantamento das despesas 
decorrentes da inversão do ônus da prova no CDC. Entendimento do STJ. 3,0

Capacidade teórica e prática de fundamentação jurídica. 1,5

Conhecimento do vernáculo. 1,5

TOTAL: 15,0


