UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR NAS CLASSES ADJUNTO-A, ASSISTENTE-A E AUXILIAR
EDITAL Nº 101/2021-PROGESP

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS ESPECIAIS

Leia estas instruções:
Informe seu nome nos dois espaços indicados na parte inferior desta capa. Ao finalizar sua prova,
as duas partes onde constam seu nome e o código numérico serão destacadas pelo fiscal. Uma
1
parte será entregue a você e a outra será guardada em um envelope que será lacrado no fim da
aplicação.
2

Em atendimento ao Art. 18 da Resolução nº 150/2019 -CONSEPE, sua prova será identificada
unicamente por esse código numérico, gerado por sorteio na ocasião da impressão da prova.

3

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas
que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique -o, imediatamente, ao Fiscal.

4

Este caderno contém quatro questões discursivas, cujas respostas serão avaliadas
considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço re servado para o texto definitivo. Para
rascunho, utilize as folhas fornecidas pelo fiscal destinadas a esse fim.

5

Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.

6

Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não peça esclarecimentos aos fiscais.

7

A prova escrita deverá ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, sob pena de
eliminação no concurso.

8

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito
de avaliação.

9

Você dispõe de, no máximo, quatro horas para redigir as respostas das questões discursivas
no espaço definitivo deste caderno.

10 Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno.

Corte aqui

VIA DO ENVELOPE DE SEGURANÇA

Informe seu nome completo: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Corte aqui

VIA DO CANDIDATO

Informe seu nome completo: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

COMPROVANTE DO TEMA SORTEADO PARA A PROVA DIDÁTICA
Concurso Público para Professor do Magistério Superior – Edital nº 101/2021-PROGESP
ÁREA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS ESPECIAIS
NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________
TEMA SORTEADO: ____ (________________________) - Preenchido pelo chefe de sala
CHEFE DE SALA: ___________________________________________________________
FISCAL: ___________________________________________________________________

Questão 01 (2,5 Pontos)
O surgimento de novas tecnologias e a constante inovação trazem a necessidade cada vez maior de utilização
de meios alternativos de solução de conflitos diante da escassez de juízos especializados, em especial no
que concerne aos dissídios envolvendo propriedade intelectual. Nessa perspectiva, disserte sobre a
arbitrabilidade objetiva dos litígios de propriedade intelectual no direito brasileiro, destacando quais questões
podem ou não ser sujeitas à decisão do juízo arbitral e à eficácia das sentenças arbitrais nesses casos.
Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta
1

Questão 02 (2,5 Pontos)
Explique o regime jurídico da assistência simples no Direito Processual, com especial destaque para os limites
de atuação do assistente. Ao explicar a relação entre as ações e omissões do assistido com os poderes do
assistente simples, esclareça a diferença conceitual entre atos e atos-fatos processuais, demonstrando sua
importância para o tema e empregando-a, com exemplos, quanto às omissões processuais.
Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

2

Questão 03 (2,5 Pontos)
O Processo Coletivo brasileiro foi construído nas décadas de 1980 e 1990, determinantes para o seu
microssistema, com declarada inspiração em estudos italianos, então recentes, que, por sua vez, examinavam
a realidade do Direito estadunidense e das class actions. Nas “ações de classe”, um instituto que revela crucial
importância é o da adequacy of representation – ou “representatividade adequada” – e o seu controle judicial.
O que significa e qual a função e a relevância da “representatividade adequada”? Como o sistema processual
coletivo brasileiro regula a “representatividade adequada” e o seu controle? Qual a sua relação com a
legitimidade para agir no processo coletivo e como este tema é tratado no Direito brasileiro?
Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

3

Questão 04 (2,5 Pontos)
Os negócios jurídicos processuais receberam particular tratamento no Código de Processo Civil. Contudo, o
assunto não é novo. Explique como foi o tratamento dado aos negócios jurídicos processuais no Código de
Processo Civil. Após a explicação inicial, identifique de que forma o tema é aplicável aos procedimentos de
execução, à Fazenda Pública e ao processo do trabalho. Ao dissertar sobre os negócios processuais na
execução, comente a relação do tema com a disponibilidade da execução. Ao dissertar sobre a aplicação dos
negócios jurídicos processuais à Fazenda Pública e ao processo do trabalho, explique a diferença entre
indisponibilidade do direito e autocomposição.
Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

4

