Assinatura do Candidato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Concurso Público

002. primeira prova escrita
(segunda etapa – questões)

juiz de direito substituto
� Você recebeu este caderno contendo 4 questões discursivas.
� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
� Assine apenas no local indicado na capa; qualquer identificação feita pelo
candidato no corpo deste caderno acarretará a atribuição de nota zero à
prova.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se
apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da
sala.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida
1 hora do início da prova.
� Ao sair, você entregará ao fiscal este caderno.
� 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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� A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para a transcrição das
respostas definitivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

� Redija a resposta de cada questão com caneta de tinta azul, preferencialmente,
ou preta, no espaço reservado para tal. Os rascunhos não serão considerados
na correção. A ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO
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Para uso da Vunesp
Questão
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NÃO escreva nESTA PÁGINA

Nota

QUESTÃO   1 – Direito Administrativo
Discorra sobre a teoria da imprevisão aplicada nos contratos administrativos.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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Questão 1
Resposta

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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QUESTÃO   2 – DIREITO CONSTITUCIONAL
A doutrina do direito constitucional brasileiro, há algum tempo, divergia sobre a possibilidade ou impossibilidade dos Estados-membros da federação adotarem medidas provisórias estaduais. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal enfrentou explicitamente essa questão, consagrando seu entendimento sobre a matéria. Assim sendo, discorra sobre o tema, explicando se,
atualmente, é possível a adoção de medidas provisórias pelos Estados, destacando em sua resposta os respectivos fundamentos
constitucionais, a posição do STF e demais aspectos pertinentes à matéria no âmbito do direito constitucional.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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Questão 2
Resposta

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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QUESTÃO   3 – Direito Ambiental
Em 20 de novembro de 2008, a empresa X, produtora de fertilizantes, deixou vazar produto químico, que atingiu as águas do
rio Y, em quantidade que acabou por gerar dano ambiental, comprovado por perícia, com consequente mortandade de peixes,
afetando o ecossistema local. Demonstrou-se que o evento ocorreu no período do defeso, ficando os pescadores impedidos de
pescar por mais dois meses após esse período e que o acidente decorreu de um entupimento no sistema de drenagem da empresa.
Analisando a situação descrita e tomando em conta o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações
semelhantes, discorra sobre: a) dano moral ambiental coletivo/difuso; b) dano moral ambiental reflexo aos pescadores da região
e a associação deste ao sentimento de dor, angústia e aflição para a fixação da indenização cabível; c) teorias da responsabilidade
e do nexo causal aplicáveis ao caso e excludentes de responsabilidade civil.
Responder de forma fundamentada e fazer referência aos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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Questão 3
Resposta

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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QUESTÃO   4 – Filosofia do Direito
Discorra sobre as principais características que distinguem o direito da moral, quanto aos aspectos formais.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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Questão 4
Resposta

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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