
PRGVÁ EC XIJ CÜruCL'Rsü PÁRÁ AD*'1Ï€€Ãü ÁÕ Ë5TÁ63Ü TOREN5Ë

DÁ DËFËNSüRÏÁ PUBLTCA DG ËsTÁbU DÜ RÏÕ bE -ïÁN€TRÜ

DÏRÊ]TO CÏWL E DÏRTÏïÜ PROCT5SI-JÁL CÏITL

la QUESïÂO: {20 ponros)

Os direitos dc personalidcde sõo direifos pessocis e intrsnsmissívais e

sornenie a própríc p€ssod ctingidc tem legitimidode pcro totnor as medidos judiciois

ccbíveis, extingr.,rindo-se com a morte, nõo podendo seus herdeiros a exercer nëft\

mesmo qucndo afingirem a honrs de fslecidc. Tal ofirmaçõo é carreta? Jusfifique suc

respostc.

20 GUESïÂO: (30 ponfos)

Pedro, cpostodor ecnturnaz ern corrids de ccvolos, por meic de urnc ligcçõo

ïefefânicc è bcnce explorcdorc do jogo, realizou medianfe emprósf imo dc própria

bcncc, apostc de R$ 1.0OO,00 (mil raais) no páreo 13, no cavalo El Vingodor. O

empréstimo foi instrumenfclizcda sntes da corrids por confrcfo e nofs pramissóric,

corn vclor cerlo e dcta.

Ocorre que El Vingador nõo venceu o póreo e Pedro recusou-se a psgar o

dívido, sendo-lhe exigido judiciolmente.

Acerca dos fcfos, responda fundamenïodctnenfe:

E exigível o pogcmento de dívida de jogo?

No caso em tala, ?edro deve pagar c cbrigeçõo?
J
E possívei novcr ciívida preseritc?

3o QUËSTÂO: {20 ponïos)

O que se entend€ pçr

ecnsurnctivc.

preclusão procassucl? Dâ urn exemplo de preclusõo

c)
h\

c)



41 AUÊ5ïÂ8: {30 pcnfos}

4

JÁi\iETE ncssui tr"ês filhas: CÂROIÏNÁ. nAÁnfie e ÁNÁ, e frês nefcs,í
#IOVÁNNÁ Ë tl-ÁRA, filiras de ÂNÁ, fcleeia's em 2AA4, e CLdkÃ,, fiíh* de mÁPCf*.

Ëm dezeffibn+ de ZCOá, JANËïË fa]e,cc, deixonda utr, inróvel s invanterier aá cbertc
invenïório 3CI (frinta) dias após. Ënr j*neiro de ?ffi7 , mÁpCfg faleee, nõo deixando

bens, rfics üpancs seu quinhõo heredit<írio no inventório de sus genifora iÁNfïç.

c) Como se pcrfillacró o imóvel de JOSEFA? Em que proporçõc?
Jr. l,rb) E necessóric o oberturs de inverrtóric dos bens deixados par ÂÂÁRf,ï A? Ele

poderó ser processedo nos cuïos do inventário dos bens áeixados por JOSEFÁ au de

íortçc autônornc?

DÏRËÏTO PENÁL E DÏRËÏTO PROCES55UÁL PENAL

1" GUËSTÂC: i20 ponïos)

0 que é, erime preterdoloso? Ele odmite tentsf ivo?

2'QUE9TÂÕ: (30 ponros)

Caio entrc num r.€sfüurante nc horc do jcnïcr e, cponfondo srmc de faga,

subfE"ci bens de vários clientes. Denuneicdo por vrárics roubos, ússitìa susfentc e

Prcmofon de Jr:sïiça eïn sercs derrcdeires clegações. O que deverd crgurnentar suo

defasa?

3* QUESTÂO: (20 pontos)

Ern face dc prineípic da orclidcde a concentração dos sfos, stuairnenfe, s

oudiêncic de instruçõo e julgamento deverú s€r ut'r'ìc. Na hipétese dc presidência da

cudiêncie por um determincdo juiz, estcria ele vrneuiado c pnoferir sentençc? Por

que/



4G f,ìilFs-rÂÕ: í3O nontos)

5e o jui: receber c denúncis por urn foto flcgrantcmente otípico, qucl c medido

cobível pela de{ess? Fundarn ente a respos?a .

DÏREÏTO CON5TITUCION AL Ë DÏR ËÏTO A Dfu1ÏNÏ STRATI VO

1" QUESTÃO: (20 ponÍos)

Qucl é o funçõo, isto é, quol a missõo constitucionol da Defensorio Pública?

2i QUESïÃO: (30 ponfos)

Quais sõo os lirnitações circunstoncisis e as limitoções rnsteriois s emendo

constifucional2

3" QUESTÃO: {20 pontos)

Cs stos adrninistraf ivcs, comc emcncçõo do Poder Fúblico, possuem

coracterígticos próprios e condições peculiares de c?uaçõo. Apresentam deferminados

otributos que os distinguem dos otos jurídieos do direiïo privodc. Conceitue-os.

4' QUESTÂO: (30 pontos)

O Poder Judicirário pode revogar sïos administrativosT



R,ËDÂ{AÜ

Disco:'re {rnínimo 20 e, nc mdximc, 3Õ linhas} sobre L!ï$ dos fernss absixo:

eoma vaeâ cvaiis o sistetita da cotas nas Universidcdes Brasileiras?

Dissente sobre c Defensoris Púbiicc e o ocesso c justiço.

3) E inegável que q$ reloções famíliares sofreram grcndes modificações
nss últi'nos tempos. O pcí, que erc figurc distsnte responsóvel sozinhc por prover o
sustanto do família, que montinhc distâncio e resenvc quonto oo dic a dia dos filhos,
desperïcnda tetnoç" e respeilo, hoje €sté b€m meis participcrivo em fodas cs decisões

fciniliares, dividindo com c mãe es farefos relativss ò educcçõo dos filhos.

A mõe, por su€ vez, deixou de ser openús mãee dona de ccsc em razão
dos exrgêncios dc vida e ingressou no mercado de trcbalho, acumulondo vórics
funções, precisondo cic ojucÍa do pci na ciivisõo de forefcs.

CotR !ssa, após c sepcraçõo do cssal psssarcm c existir, cotn frequëncia,
disputa de guordc dos filhos, clgo inpensóvel no pcssodo, pois a iarefa erd sernpre
tneterna nesse sentido. Ao poi resïGvú cpencs e visita €m fins de semcnc slternados,
aumentsndo e disfôncic ofetivc o coda dio"

lüuitss vezes, por?cnfo, cs partes resolvem vingcr-se do ex-eônjr-lge
denegrindo sua imcgerrì eÕnì os filhcs, desmorclizcndo-o, cçi/n c clarc infençõo da
"gonhor" urnc briga onde nõe hcverá vencedores.

Essa processo f€ilx sida esïudcdo por muiïos e hoje é conhecido pelc
cxpressõo "síndrome dc cliencçõo paren?si" onde os filhcs, ficcm de tcí modo

confuscs, que sa ?ornsm órfõos dc genítor aliencdo de seu convívio e aecborn por
en?ender ecmo verdcdeirss todas as iníormações pcsscdcs pele genitcr pafológieo,
qwe deïerá c gucrdc e assumâró a contrcla fotcÍ scbre c sitr,leçõa.

Anólíse c qtiestõo aeima dos pontos de vista secíci, psiccitígico e jurídico,
diSSErIgNdA SObNC "Â sÍNDRÜ,l1T DÁ ALÏENAçÂÜ PÁRENTÁL Ë G PÁPEL DO
DEFEN5OR PUBLïCO NÁ RE5CLAÇÃA DOs CONFLïTO5,:
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