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AVALIAÇÃO CONTINUADA – ATIVIDADE  1 – 4º Semestre “A e B”  

Turma:_________________ 

Aluno: _______________________________, ________________________________________, 

________________________________________ e ________________________________________    

Data: __________________ 

ORIENTAÇÕES: 

1. Este trabalho deve obedecer rigorosamente ao estabelecido no Manual de Trabalhos 

Acadêmicos do Professor Vilmar (clique aqui para baixar o Manual). 

2. Deve conter, obrigatoriamente: Capa, Folha de rosto, Sumário, Introdução, Desenvolvimento 

(aqui você deve apresentar as respostas às perguntas abaixo), Conclusão, Referências (de 

acordo com o manual acima). 

3. Grupos de 4 ou 5 integrantes. 

4. Trabalhos contendo PLÁGIOS serão desconsiderados. (Leia o texto explicativo: O que é 

plágio). 

5. Todas as respostas e argumentações devem ser fundamentadas em leis, doutrinas (pelo 

menos 3 doutrinadores, sendo dois de nossa bibliografia básica) e jurisprudências do STJ e 

TJRR. Para a doutrina, devem ser usadas citações diretas, entre aspas, citando imediatamente 

o nome do autor, obra, ano e página (ver como fazer a citação em 

http://www.cathedral.edu.br/boavista/institucional/Manual-de-trabalho-academico.pdf na 

página 31). 

6. Enviar para profvilmar@gmail.com,. 

7. Dúvidas podem ser sanadas em sala de aula ou por este e-mail. 

 

Questão:  Leia o texto publicado na Gazeta Online.  Responda às questões abaixo: 

a. Na hipótese de João, proprietário de um automóvel Corcel II 1979, ter a intenção de vender 

seu carro a um particular para, após isso, comprar um carro novo, responda às seguintes 

problemáticas: 

A1. Se João vender seu carro a Pedro e, uma semana após a venda, Pedro alegar que o motor 

do carro não está funcionando bem, explique as implicações previstas no Direito Civil 

Brasileiro, notadamente em relação aos princípios da Autonomia da vontade e liberdade 

contratual, da Supremacia da ordem pública, princípio Pacta sunt servanda e da Boa fé 

subjetiva e boa fé objetiva. Explique porque e fundamente em lei, doutrina (pelo menos 3 

doutrinadores) e jurisprudências do STJ e TJRR. 

A2. Ainda no caso de João, quando este for comprar seu carro novo, expliquem como deve 

ele se comportar para prevenir futuros problemas relacionados aos Requisitos de validade do 

Contrato e da Formação do contrato? Explique porque e fundamente em lei, doutrina (pelo 

menos 3 doutrinadores) e jurisprudências do STJ e TJRR.  

http://files.professorvilmar.com/200000293-b90a4ba050/orientacoes-gerais-para-elaboracao-de-trabalhos-prof-vilmar%20-%20mar%202014.pdf
http://profvilmar.wixsite.com/pesquisa-em-pauta/untitled
http://profvilmar.wixsite.com/pesquisa-em-pauta/untitled
http://www.cathedral.edu.br/boavista/institucional/Manual-de-trabalho-academico.pdf
mailto:profvilmar@gmail.com
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/veiculos/2019/02/concessionaria-revenda-ou-particular-saiba-como-negociar-seu-carro-1014167422.html
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Exemplo de fundamentação legal: 

De acordo com o CC, art. 4
o
 “São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 

exercer: 

[...] 

III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.” 

 

Exemplo de fundamentação doutrinária: 

Sobre o assunto, Carlos Roberto Gonçalves. Direito Civil Brasileiro, vol. 5 – Direito das Coisas, 

2011, p. 76, explica que “[...] o fato de a posse não pertencer à categoria dos direitos reais não significa 

que, necessariamente, seja um direito pessoal”. 

 

Indica que parte do texto foi suprimido. 


