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003. Prova discursiva II
Procurador de Universidade
Assistente – Nível I
� Você recebeu este caderno contendo 4 questões dissertativas.
� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
� Assine apenas no local indicado na capa.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se
apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
� Redija a resposta de cada questão com caneta de tinta azul ou preta, no
espaço reservado para tal. Os rascunhos não serão considerados na correção.
� A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para a transcrição das
respostas definitivas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos
75% do tempo de duração da prova.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.
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� Ao sair, você entregará ao fiscal este caderno.

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO
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NÃO escreva nESTA PÁGINA

Nota

QUESTÃO   1 - Direito Processual Civil
Em determinado processo judicial (que seguiu o procedimento ordinário) foi proferida sentença de mérito, em desfavor do réu. Após
o trânsito em julgado da mencionada sentença, o Supremo Tribunal Federal, por meio de controle concentrado de constitucionalidade, declarou inconstitucional o dispositivo legal que serviu de único fundamento para a procedência da mencionada ação. A decisão
que declarou a inconstitucionalidade não apresentou qualquer restrição acerca de sua eficácia temporal. O autor, vencedor da ação,
entendeu por bem dar início à fase de execução. Neste panorama, responda aos itens a seguir, de forma fundamentada.
a) Na qualidade de defensor do réu, exponha qual a forma de atuação mais imediata, no mesmo processo, para preservação de seus
interesses.
b) Dispõe o artigo 467 do CPC: “Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. No caso apresentado, o não prosseguimento da execução violaria
a coisa julgada material? Justifique sua resposta.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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Questão 1
Resposta
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QUESTÃO   2 - Direito Civil
Responda aos itens a seguir acerca da responsabilidade civil no direito brasileiro.
a) Quais são os quatro elementos essenciais (pressupostos) para configuração da responsabilidade civil extracontratual? Cite-os,
analisando sucintamente cada um deles.
b) No campo da medicina, a responsabilidade civil do médico se dá de forma objetiva ou subjetiva? O mesmo se aplica aos estabelecimentos de saúde? Fundamente sua resposta.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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Questão 2
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QUESTÃO   3 - Direito do Trabalho
Alcoolismo crônico enseja justa causa para a rescisão do contrato de emprego? Responda com fundamento na legislação, doutrina e
jurisprudência abalizada.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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QUESTÃO   4 - Direito Processual do Trabalho
Discorra sobre a prescrição intercorrente no Processo do Trabalho, abordando: a) conceito; b) posições jurisprudenciais do STF e
TST; c) prazos.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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