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DTREIïO CTVïL E DIRFITC PRCCESsU,AL CIVTL

t' QuEsrÂo: {20 ponÌos)

ËxisÌe díf er'ença entre capacícade e legíÍimidade? Justificcr a resposta,
ciicndo exenrpics. í'r, tr -

Z" QU€STÂC: {30 ponïcs) /
,/t

Em ïema de relaçõo de consumo á vólída r,nra cláusuia controtuci de Plono de /'/
Scúde que limiïe c tenrpo de inÌernaçõo hospitcior^ do consumrdor? Jusfifíque o L/
resposfa.

3" QUESïÂO'. (2a ponros) /
/i

Celso era pci de Peciro eFaulo,tenaa codc qual destes um f ilho menor. / /l'
DoisonosopósomortedePearo,Czlsoíale,ceu,deíxandobens.Abertoo_

inventório. o fiiho {Poulo) sobrevivenfe ocobou renunciando o heronça que lhe cabia.

Pergr-:nra-se: Quem deveró, her'Car e como se, partilhcró o acerva
hereditario? ç c\

r,/\' }v -- 3
,+" QuESïÂCI: (30 ponros) T Yi

V, íL
7edra, jovem de qr-iatorze onos de idaae, represeniado por sua mãe, demcndou

em face de seu poi o pagomenio de sete onos de prestações em otroso.
Duronte todo este tenpa, Fóbio foi sustentado cpenas por sua mãe que tinha

de valer-se da soiidoriedodz de porenfes e onrigos, nõo obstante os insistenfes opelos

lunto a Caía, que sempre deixava umo espercnça de scfdar seu débi'io, sem contudo
odimplir a obrigoção. Ciïcdo, não paga no prozo legol, nem of erece bens à penhora.

Pedra então, reque? oo Juiz queprocedo a penhoro no único imóvel que possui o

execufado, um inróvel residenciol, que lha restot-r do portilhe por sua separoçõo
judiciol.

Ccio apresento irnpugnação, argüinrJo a prescr"içõc da preiensãa do slimentodo,
e oinda o benefício do betn de fomílía, já que o imóvel penhorodo é residãncio sua e do
novc fanrílíc, o que restou comprovado.

Dionte dos fundamenÌos de def esa, deve ser acclhidc a ímpugnaçõo2 Jusf ífique
cresposlo. ,, -t1,4,,(- W, 94 ó.^).



DIREIïO PENÁL E DÏFËÏïO PROC_ËSSUÂL PENAL

1" QUESïÃO: (30 ponros).

ÂÂouro,^ imprudenje'.inente, accbc danrf icondo o veículo automoïor de úetensor
Público do Núcleo de ìef esa dos Direitos Humenos que estova poraclo no

estacionarrento da befensç'"in Púbiicq.
Perqunta-se: ?oderó,,{ouro 'r?sponder pelo cielito de dono (art. i63 , C?}? Por que?

,a"í +^/5 zta'nlfo à'r^i^-- 7\z\ ffi--

da-Á.^'l-õóíJ- ü-^2+4Ã -

2o QUESïÂO: (20 pontos)

O que é o principio da anterisïi4ade? Ele foi recepcioncdo pelc ConsÍituiçõo da
Repúblicc de 1988? 9.",t-,

3' QUESTÂO: (20 pontos)
/

,ì,//
Qual o recurso cobível na hipótese cje obsolvìfão sumáría no procedimenïo do Ú

4i AUEI:-IÂ_Q' (30 pcnios)

Apóç c análise da denúncia ofer';:ido pelo AÂinistáriE Público, o J,.:iz U
cornpetente "prejeitou fcce c ousâncio de justr cousc por6[início dg'oçõo penal. npós o \-/
intimaçõo do riacisão o qcusodor oíereceu o recr!:so pertir znte.
Pergunio-se: Ser'ó necessárÌa a intimaçõo do danrtnciado para of erecer corrtro-raz6es?
Responda justif icadamen'f e.

DIBFT Lfu;rïo /4DMrNïsTRÁrl /o

1" QUEST"Âí'1: (2O pontos)

Confrrtne o Constituiçõo do Repúblíca, quclcr função da Defensorio Pública?

Jurr /


