
 

GRUPO II: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

– PRIMEIRA PARTE –  
 

 
 

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL  
 
 
1) O promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente recebeu notícia de que a empresa 
“X” estava lançando substância poluidora no Lago Paranoá. Ao fim da investigação, 
constatou o promotor de Justiça a veracidade dos fatos, sendo relevante anotar que o 
representante da empresa “X” afirmou estar disposto a modificar os procedimentos da 
empresa no descarte da substância e a recompor os danos causados.  
 
A situação hipotética admite atuação do Ministério Público na esfera extrajudicial. 
 
1. O candidato deve elaborar a manifestação adequada à defesa do direito difuso na 
esfera extrajudicial, destacando: o procedimento legal de investigação do Ministério 
Público apto a comportar a investigação e a medida a ser adotada pelo promotor de 
Justiça; qual a medida a ser adotada e quais os benefícios quanto ao acesso à justiça; os 
fundamentos fáticos e jurídicos; e, as condições necessárias à solução da questão 
ambiental. 
2. A peça deverá ser elaborada em no máximo 60 (sessenta) linhas, e não será 
considerado o conteúdo que ultrapassar tal limite; 
3. O candidato não deve transcrever texto de lei. Se necessário, deve fazer apenas 
menção ao dispositivo legal (Ex: art. 1º, inciso III, CF ou art. 19 da Lei 8.078/1990). 
 
(Valor: 40 pontos) 
 

 
QUESTÃO 

 
 
2) Uma associação privada ingressou com ação civil pública em defesa de coletividade 
indeterminada. Após contestação, o juiz determinou a remessa dos autos ao Ministério 
Público. O promotor de Justiça elaborou manifestação arguindo ilegitimidade ativa da 
associação autora. 
Justifique a possibilidade de o Ministério Público assumir, ou não, o polo ativo da referida 
ação civil pública. 
 
1. A resposta deverá ser elaborada em no máximo 20 (vinte) linhas, e não será 
considerado o conteúdo que ultrapassar tal limite; 
2. O candidato não deve transcrever texto de lei. Se necessário, deve fazer apenas 
menção ao dispositivo legal (Ex: art. 1º, inciso III, CF ou art. 19 da Lei 8.078/1990). 

(Valor: 10 pontos) 
 
 
 



 

 

GRUPO II: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

– SEGUNDA PARTE –  
 
 

QUESTÕES 
 

 
3) Disserte sobre a filiação socioafetiva, abordando: 
 
- sua comparação com a filiação biológica; 
- sua relação com a adoção; 
- sua repercussão nas ações que questionam a paternidade; 
- suas consequências para a obrigação alimentar; e 
- sua interface com o tema da multiparentalidade. 
 

1. A resposta deverá ser elaborada em no máximo 40 (quarenta) linhas, e não será 
considerado o conteúdo que ultrapassar tal limite; 
2. O candidato não deve transcrever texto de lei. Se necessário, deve fazer apenas 
menção ao dispositivo legal (Ex: art. 1º, inciso III, CF ou art. 19 da Lei 8.078/1990); 

(Valor: 30 pontos) 
 
 
 
4) Tratando do tema da responsabilidade civil, aborde a questão do dano moral coletivo, 
sua reparação civil, a controvérsia jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça e seu impacto na proteção dos direitos dos consumidores, das crianças e dos 
adolescentes. 
 

1. A resposta deverá ser elaborada em no máximo 30 (trinta) linhas, e não será 
considerado o conteúdo que ultrapassar tal limite; 
2. O candidato não deve transcrever texto de lei. Se necessário, deve fazer apenas 
menção ao dispositivo legal (Ex: art. 1º, inciso III, CF ou art. 19 da Lei 8.078/1990); 

(Valor: 20 pontos)  


