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Questão 34. As características da jurisdição incluem substituir, no caso concreto, a vontade das partes pela

vontade do juiz, o que, por sua vez, resolve a lide e promove a pacificação social.

GABARITO:  CORRETO.

Comentários: Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, as principais características da jurisdição são:

caráter substitutivo, lide, inércia e definitividade. Na substitutividade, a jurisdição substitui a vontade das

partes pela vontade da lei (Estado-JUIZ), no caso concreto, resolvendo o conflito existente entre elas e

proporcionando a pacificação social (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 5ª edição.

Salvador: JusPodivm, 2020, p. 59).

QUESTÃO 35. No curso de processo de ação de acidente de trabalho que tramite na justiça estadual, se a
União intervier como interessada, o juiz deverá efetuar a remessa dos autos para a justiça federal.

GABARITO: ERRADO

Comentários: Em regra, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal
competente se nele intervier a União, exceto as ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e
acidente de trabalho, nos termos do artigo 45, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além do mais, o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que aos juízes federais compete
processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Questão 36. Caso haja fundado receio de que no curso da lide uma parte cause ao direito do réu lesão grave
e de difícil reparação, o juiz poderá determinar medida provisória que julgue adequada.

GABARITO: CERTO.

Comentários: Ao tratar do poder geral de cautela a banca examinadora trouxe a literalidade do artigo 798 do
CPC de 1973, que está mantido, em outros termos, no artigo 297 do novo CPC, observe: “O juiz poderá
determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.” Nas palavras de
Daniel Amorim Assumpção Neves “Mantendo tradição do diploma legal revogado, o dispositivo legal prevê a
efetivação da tutela provisória e não a execução da decisão concessiva da tutela provisória.” (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo. 5ª edição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 513-514).
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