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DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

í" Questêio (valor 2 pontos)
Paula Bastos procurou o Núcleo da Defensoria Pública em Búzios. Paula, moradora de Búzios, é artesã e
sobrevive com o produto da venda de seu artesanato numa feira local. Paula narrou que realizou uma
compra eletrônica com a empresa chamada Super Compras Online do Brasil Ltda, por meio de cartão de
crédito, para adquirir um relógio digital. Como o produto não chegou no prazo acertado, mesmo depois de
inúmeros contatos, pediu o cancelamento da compra, o que foi anuído pela empresa. Não houve a
cobrança no cartão de crédito de Paula, mas, mesmo assim, seu nome foi negativado, como se tivesse
deixado de pagar pelo valor da compra que foi cancelada. Isto está the causando inúmeros prejuízos,
especialmente em relação aos seus fornecedores, que não querem the conceder crédito para aquisição dos
produtos que usa em seu artesanato. Assim, diga, sem redigir a peça:
a) Que tipo de demanda poderia ser formulada em favor de Paula? O que poderia ser pedido nesta
demanda e quais os seus fundamentos?
b) Dissertando sobre as tutelas de urgência, se alguma modalidade delas poderia ser utilizada em favor de
Paula.
2a Questão (valor 2 pontos)
Fabio Antunes, frentista, que recebe cerca de R$700,00 por mês, chega no Órgão de Atuação da
Defensoria Pública junto à Ia Yara Cível de Niterói procurando ajuda. Fabio traz consigo um mandado de
citação e intimação, relativo a uma ação de indenização proposta por seu vizinho, Paulo Melo, pelo rito
sumário, com data para realização da audiência de conciliação em 0810212012. Na petição inicial, o autor
afirma que Fabio o teria agredido em 2007, durante uma discussão ocorrida no play onde ambos moram,
na cidade de São Gonçalo. Assim, pede a indenização pelos danos materiais, na ordem de R$23.000,00,
além de R$20.000,00 por danos morais e R$20.000,00 por danos estéticos. Paulo pede, ainda, que sejam
realizadas pÍovas periciais e testemunhais, embora não tenha arrolado as testemunhas ou apresentados
quesitos. Assim, responda:
a) Qual opïazo para Fabio apresentar sua resposta aos pedidos autorais?
b) Sem redigir a peça, diga se existe alguma defesa processual ou material a ser apresentada em favor de
Fabio.

3" Questão (valor 2 pontos)
CAIO, entusiasmado com o atual desenvolvimento da tecnologia aeroespacial, celebrou contrato de
compra e venda por meio do qual adquiriu um terteno de 300 hectares em Marte, para realizar um futuro
loteamento e, com isso, enriquecer. Contando a amigos o excelente negócio que celebrara, foi alertado
por dois deles, ambos estudantes de Direito, que the disseram que o negócio continha vícios. O primeiro
amÌgo, TÍCIO, afirmou que o negócio era inèxistente, em razã,o da ausência de objeto; o outrô amigo,
MEVIO, discordando, disse que o negócio era nulo, mas não soube explicar por qual motivo. Nesse
contexto, CAIO intrigado, resolve ouvir uma terceira opinião e procura VOCÊ para que o oriente. Assim,
pergunta-se: o negócio celebrado por CAIO contém algum vício? Qual? Responda fundamentadamente.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

1a Questão (valor 2 pontos)
Qual a diferença entre Liberdade Provisória e Livramento Condicional? Responda justificadamente.

2" Questão (valor 2 pontos)
Diferencie o arrependimento eïicaz do arrependimento posterior, definindo anatureza jurídica de cada
instituto.

BOA SORTE!


