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(EXAME OABFGV XXVI). A sociedade empresá-

ria Fictícia Produções Ltda. (Fictícia) vendeu um 

imóvel de sua propriedade à Diversão Produções Ar-

tísticas Ltda. (DPA), que passou a funcionar no local. 

Dois meses após o registro da compra no cartório de 

registro de imóveis e início das atividades da DPA, a 

nova proprietária é surpreendida por uma ação de 

cobrança de cotas condominiais anteriores à aquisi-

ção e não pagas pela Fictícia.   

  

Inconformado com o fato, e diante da previsão con-

tratual na qual a sociedade empresária Fictícia se res-

ponsabiliza por débitos relativos ao período anterior à 

imissão na posse de sua empresa, o diretor Ronaldo 

procura uma orientação jurídica especializada.  

  

Sobre a hipótese narrada, responda aos itens a seguir.  

  

A) As cotas condominiais anteriores à aquisição são 

devidas pela atual proprietária do imóvel?  

  

B) Qual a medida processual mais célere, econômica 

e adequada para exigir da sociedade empresária Fictí-

cia, nos mesmos autos, a responsabilização pela dívi-

da?  

  

A) Sim, tendo em vista o caráter propter rem da obrigação, DPA é devedora das cotas, conforme o Art. 1.345 do CC.   

B) Denunciação da lide (Art.125, inciso II, do CPC), a fim de obter da sociedade empresária Fictícia Produções os valores que eventualmente tiver que arcar com o processo em razão da responsabilidade 

contratual.  

XXX EXAME DE ORDEM UNIFICADO 

Publicação do Edital de Abertura: 22/08/2019. 

Período de Inscrição: 23/08/2019 a 01/09/2019. 

Prova Objetiva: 1.ª fase 20/10/2019. 

Prova Prático-Profissional: 2.ª fase 01/12/2019. 



 O mundo não está interessando nos temporais que você encontrou. Ele quer saber se  você trouxe o navio. (William McFee). 
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Direito Constitucional: Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: de ato do qual caiba recurso 

administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; de decisão judicial da qual caiba recurso com 

efeito suspensivo; de decisão judicial transitada em julgado. (Prof. Eduardo Lameu). 

Direito Processual do Trabalho: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajui-

zada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. (Súmula Vinculante 

23 STF). (Prof.  Wagner). 

Direito Administrativo : O Agente politico responde tanto por crime de responsabilidade quanto por crime de im-

probidade, exceto o Presidente da República que responde apenas por crime de responsabilidade. (Prof. Hermam). 

Direito Processual Civil:  A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuida-

de da justiça. (Prof. Eduardo Lameu). 

Direito da Propriedade Industrial: A aquisição de distintividade de marca não gera como decorrência lógica, dire-

ta e automática a exclusividade de seu uso. (Prof. Mateus). 

Direito Empresarial: TÍTULOS DE CRÉDITO: O instrumento de cessão fiduciária de direitos creditórios deve 

indicar, de maneira precisa, o crédito, e não o título objeto de cessão. (Prof. Mateus). 

Direito Empresarial: SOCIEDADE LIMITADA: A sucessão civil e processual dos sócios de sociedade limitada, 

extinta por meio do distrato, é efetivada por meio do procedimento de habilitação, e não pela via da desconsideração 

da personalidade jurídica. (Prof. Mateus). 

 

O QUE FAZER AO SE DEPARAR COM UMA  

QUESTÃO COMPLEXA? 
Não perca tempo com questões muito complexas, que exijam muito de seu tempo para identificar a alternativa cor-

reta. 

Se você fizer alguns cálculos, verá que, descontando os intervalos e tempo designado para preencher o cartão res-

posta (10 a 15 mins), você terá, em média, 3 minutos e 30 segundos para resolver cada uma das 80 questões. 

  

Deixe as questões complexas para serem resolvidas por último, conforme o tempo que você tenha disponível ao 

final de sua prova. 

 

QUANTIDADE DE QUESTÕES POR MATÉRIA NO EXAME OAB 


