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Prova Seletiva Discursiva – 2ª Etapa 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Sobre o uso ou não da crase, faça a correção nas frases, de acordo com a norma culta da 
língua portuguesa. Ao verificar a necessidade de correção, reescreva a frase completa de cada 
uma das alternativas abaixo: 
 
a) A vontade daquele juiz era ir a Salvador. (Correta) 
b) Chegou precisamente às 7 horas. (Correta)  
c) Os livros forma entregues a ele. (Correta)  
d) A juíza se mostrou disposta à rever o processo. (Errada) 
e) Ele veio até a Escola à pé. (Errada) 
f) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar ao juiz. (Errada) 
 
 
Caminho da Resposta: 
 
a) A vontade daquelejuiz era ir a Salvador. (Correta, pois utilizando o macete fácil: quem vai a 
Salvador, volta de Salvador, não há crase).  
b) Chegou precisamente às 7 horas. (Correta, pois é utilizada a crase na indicação de horas).  
c) Os livros foram entregues a ele. (Correta, pois não ocorre crase antes de pronomes pessoais 
do caso reto (“ele”).  
d) A juíza se mostrou disposta à rever o processo.  (Errada, pois não se usa crase antes de verbo 
no infinitivo). 
e) Ele veio até a Escola à pé. (Errada, pois não se usa crase antes de substantivo masculino). 
f) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar ao juiz. (Errada, pois não se usa crase antes de verbo no 
infinitivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DIREITO 
2. Com relação ao dever de fundamentação do juiz, segundo prevê o Código de Processo 
Civil em seu art. 489, e seu parágrafo primeiro, considere as seguintes ponderações e 
afirmações para fundamentar a correspondente resposta (que preferencialmente deverá 
ser realizada em modelo dissertativo-argumentativo e/ou dissertativo-expositivo): 
a) O dever de fundamentação se aplica a qualquer grau de Jurisdição? Explique. 
b) Considerando a interpretação sistemática e a regra do art. 10 do CPC, antes de qualquer 
pronunciamento o juiz deve submeter ao necessário contraditório apenas as questões fáticas e/ou 
também os fundamentos jurídicos (dispositivo de lei) em tese aplicáveis? Explique. 
c) O ordenamento jurídico brasileiro admite a fundamentação per relationem?Em qualquer caso 
explique, inclusive apontado oseventuais requisitos. 

 
Caminho da Resposta: 
 
(a) O dever de fundamentação se aplica a qualquer grau de Jurisdição, uma vez que possui 
origem constitucional (art. 93, IX, da CF). Nada obstante, também da leitura do art. 11 do CPC 
se extrai essa determinação. Outrossim, a redação do parágrafo primeiro do art. 489 do CPC, ao 
tratar desse dever, fala em “qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou 
acórdão”. 
 
(b) Ainda relativamente ao dever de fundamentação, consoante decidiu o Superior Tribunal de 
Justiça e em cujo sentido de posiciona a jurisprudência atual, “O ‘fundamento ao qual se refere 
o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, 
em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo 
que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal 
(dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, 
portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis 
de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção 
jureetdejure”(STJ, REsp 1.280.825, Quarta Turma, relatora a ministra Isabel Gallotti). 
 
(c) Por fim, tem-se que o ordenamento jurídico brasileiro admite a fundamentação per 
relationem (também dita “aliunde”), desde que “a argumentação aliunde não seja a 
desenvolvida por uma das partes (aí incluído o Ministério Público, quando esteja atuando 
como parte), já que, naturalmente, tal argumentação não terá sido desenvolvida de modo 
imparcial; b) indique o órgão jurisdicional as circunstâncias que justifiquem o manejo da 
técnica, com as particularidades que identificam a hipótese julgada à referida, não se podendo 
admitir a mera repetição” (José Miguel Garcia Medina. Novo Código de Processo Civil 
comentado. 5ª., RT, 2017, p. 792. E STJ, HCs n. 76.850/SP e 232.653/SP) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DIREITO 
3. Qual o conceito da denominada Teoria da Carga Probatória Dinâmica? O Código de 
Processo Civil atual adotou essa Teoria expressamente? Há diferença entre a Teoria da 
Carga Probatória Dinâmica e a Inversão do Ônus Probatório prevista na Lei n. 8.078/90? 
(a resposta preferencialmente deverá ser realizada em modelo dissertativo-argumentativo 
e/ou dissertativo-expositivo): 
 
Caminho da Resposta: 
 
(a) A denominada Teoria da Carga Probatória Dinâmica pode ser assim conceituada: “(...) pela 
teoria das cargas probatórias dinâmicas, o ônus da prova de determinado fato recai sobre a 
parte que encontra melhores condições fáticas, econômicas, técnicas, jurídicas etc. de 
demonstrá-lo no caso concreto. Logo, não importa o lugar que o litigante ocupa no processo 
(demandante ou demandado), nem qual é a natureza dos fatos (constitutivos, extintivos, 
impeditivos ou modificativos), nem tampouco quais dos litigantes alega os fatos como 
fundamento de sua pretensão, defesa ou exceção” (CAMBI, Eduardo. Teoria das cargas 
probatórias dinâmicas (distribuição dinâmica do ônus da prova) - Exegese do art. 373, §§ 
1.º e 2.º do NCPC. Revista de Processo – Repro, vol. 246, agosto de 2015). 
 
(b) Por sua vez, tem-se que a Teoria da Carga Probatória Dinâmica foi adotada expressamente 
pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai do disposto no seu art. 373, parágrafo 
primeiro. 
 
(c) Por fim, consoante explica João Batista Lopes (Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da 
Magistratura. São Paulo, ano 16, nº 41, p. 33-41, julho- setembro/2015), “A ideia da 
flexibilização, porém, não se confunde com a da inversão do ônus da prova. Em primeiro lugar, 
porque a inversão tem pressupostos próprios previstos em lei, a saber: a) cuidar-se de relação 
de consumo; b) ser verossímil a alegação ou c) cuidar-se de consumidor hipossuficiente. 
Diversamente, na flexibilização, não há inversão, ou seja, decisão oposta à versão (ordem em 
que se encontram as coisas), mas imposição, pelo juiz, do encargo de provar a uma das partes. 
Por outras palavras, verificando o juiz a impossibilidade ou extrema dificuldade em que se 
encontra o autor, ou o réu, de provar suas alegações, atribui diretamente a tarefa da prova ao 
adversário”. No mesmo sentido, diga-se, a opinião de José Miguel Garcia Medina, quando 
assevera que “os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do 
Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Os requisitos previstos 
em cada um dos diplomas não se cumulam, nem se sobrepõem. São hipóteses diferentes a 
autorização a atribuição (ou inversão, ou transferência) do ônus da prova” (Novo Código de 
Processo Civil comentado. 5ª., RT, 2017, p. 674). 

 


