
CHAVE DE CORREÇÃO 

 

1a questão (4 pontos): Explique em que termos Lima Neto propõe a adoção de medidas 
de segurança como meio jurídico de proteção a quaisquer indivíduos que sofram injusto 
assédio e, considerando que o proposto pelo autor não corresponde à realidade das 
práticas judiciais, explique como autores como Kant de Lima e Bourdieu descrevem a 
organização do campo social dos juristas e a consagração de opiniões, interpretações e 
doutrinas e, com base nesta análise, aponte o que deveria mudar nas práticas judiciais 
para que a proposta de Lima Neto se torne predominante. 

Chave de correção: Em sua resposta o candidato deverá demonstrar a compreensão 
das práticas judiciais e dos significados e valores comungados pelos operadores do 
campo jurídico para a produção, manutenção e transformação dos direitos, conforme 
apontado por Bourdieu (BOURDIEU, Pierre. A força do direito: elementos para uma 
sociologia do campo jurídico (capítulo de livro). In Pierre Bourdieu. O poder simbólico. São 
Paulo: Bertrand Brasil: 1989.) e Kant de Lima (LIMA, Roberto Kant de. Polícia, justiça e 
sociedade no Brasil: uma abordagem comparativa dos modelos de administração de 
conflitos no espaço público. Rev. Sociol. Polit., Curitiba , n.13, Nov. 1999) e correlacioná-
la ao caso apresentado por Lima Neto (LIMA NETO, F. V.. Ensaio sobre o Direito à 
Segurança e a Medida de Não -Aproximação. Novos Estudos Jurídicos (Online), v. 14, p. 
84-98, 2009) de aplicação de medida de proteção que, apesar de plausível em termos 
jurídico positivos, não é comumente requerida ou aplicada pelos agentes do campo 
jurídico. Deverá deixar clara a compreensão de que as normas jurídicas e sua aplicação 
não dependem apenas do direito positivo, mas de significados e valores consagrados no 
campo jurídico. Deverá demonstrar conhecimento de conceitos específicos contidos nos 
textos indicados. 

 

2a questão (3 pontos): Disserte sobre o cenário que envolve a relação codificação, 
Constituição e leis especiais/extravagantes, explicitando a aplicação (ou não) no sistema 
brasileiro da dicção de Natalino Irti acerca da temática. Com olhos no quadro descrito, 
desenvolva - de forma comparativa e crítica – com foco no Código de Processo Civil de 
1973 e do Projeto do novo Código de Processo Civil, notadamente no que se refere à 
relação de tais bases com a Constituição Federal e as especiais/extravagantes, 
destacando o contraditório (como valor fonte) e os “microssistemas”. 

Chave de correção: Na dissertação o candidato deve demonstrar conhecimento sobre a 
temática que envolve a posição dos códigos em relação às leis especiais e extravagantes 
no sistema atual. Conjuntamente, deve ser feita a análise da (im)possibilidade de 
completude dos códigos e da submissão aos preceitos constitucionais, premissa que tem 
sido efetuada, inclusive, no Brasil em dispositivos das codificações mais recentes (Código 
Civil de 2002 e Projeto de novo CPC). 

Deverá ser demonstrado conhecimento sobre a obra de NATALINO IRTI [L’età 
della descodificazione, Milano: Giuffrè, 1989 (La edad de la descodificación, Barcelona: 
Bosch, 1992)], citada expressamente em texto da bibliografia do edital (MAZZEI, Rodrigo. 
O Código Civil de 2002 e a sua interação com os Microssistemas e a  Constituição 
Federal .Revista da Faculdade Autônoma de Direito, v. 1, p. 245- 278, 2011). O candidato 



deverá aplicar as premissas traçadas na bibliografia, aplicando na questão proposta para 
dissertação. 

Com os elementos acima candidato deve traçar linhas expositivas acerca das 
diferenças entre o CPC/1973 e o Projeto de novo CPC, com destaque para dois temas: 
(a) o contraditório como valor fonte [com base na concepção em obra indicada no edital 
(ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo. O modelo constitucional da  
Justiça Brasileira e as relações entre processo e constituição. 2ª ed. revista, atualizada e 
ampliada. São Paulo: Atlas, 2014) e (b) formação de microssistemas [com as noções 
trazidas em artigo científico indicado no edital] (MAZZEI, Rodrigo.  O Código Civil de 2002 
e a sua interação com os Microssistemas e a  Constituição Federal . Revista da 
Faculdade Autônoma de Direito, v. 1, p. 245- 278, 2011). 

 
 
 

3a questão (3 pontos): Disserte sobre: A constitucionalização do processo no Brasil 
diante da experiência histórica constitucional e da experiência infraconstitucional 
(paradoxo metodológico). Especificando o papel do problema na construção de soluções 
jurídicas (teoria circular dos planos e tópica), dos microssistemas no processo coletivo e 
do habitus (Pierre Bourdieu) diante da mudança da teoria das fontes e da assunção dos 
precedentes judiciais como normas primárias. 

 
Chave de correção: Em sua resposta o candidato deve demonstrar a relação entre Civil 
Law e Common Law que existe no Direito Processual Brasileiro hoje: precedentes, 
processo coletivo, juizados especiais, apontando a formação histórica do Direito 
Processual e indicando as raízes norte-americanas do processo constitucional brasileiro a 
partir do controle de constitucionalidade difuso e do mandado de segurança. O paradoxo 
reside exatamente no confronto entre o Art. 5, xxxv da CF/88 e o Art. 126 do CPC, tendo 
sido indicado por Cândido R. Dinamarco a partir dos insights de Galeno Lacerda (Hermes 
Zaneti Jr. A constitucionalização do processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, cap. 1, 4 e 
6). O candidato deve afirmar que se trata de um falso paradoxo diante da validade 
substancial das normas de Direito Processual depender da Constituição, portanto, serem 
às normas de Direito infraconstitucional subordinadas aos direitos fundamentais 
processuais previstos na Constituição. Na sequência, o candidato deve demonstrar o 
papel da tópica na formulação dos problemas (Viehweg) e a relevância do problema para 
a correta solução das questões referentes ao thema probandum e a construção da 
verdade no Direito Processual Civil , indicando, ainda, como funciona a relação de 
recíproca influência entre o plano do direito material e o plano do direito processual - a 
partir da célebre expressão de Carnelutti segundo o qual “tra Diritto e Processo esiste un 
rapporto logico circolare: il Processo serve al Diritto, ma affinchè serva al Diritto deve 
essere servito dal Diritto” - e demonstrando a reconstrução da norma de direito material a 
partir do processo (Hermes Zaneti Jr. A constitucionalização do processo. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014, cap. 2 e 5). ao final, através dos textos indicados na bibliografia, o 
candidato deve fazer a relação entre os microssistemas, a teoria dos precedentes e o 
habitus em Pierre Bourdieu, de forma crítica, apontando o papel da teoria circular dos 
planos na reconstrução de soluções jurídicas pelos operadores do direito, mencionando, 
ainda, o advento do novo Código de Processo Civil. 


