Grupo III - QUESTÃO 3:
A possibilidade de inversão do ônus da prova foi introduzida no artigo 6º, inciso VIII, da Lei n.º
8.078/90 como direito básico do consumidor. Visa, com isso, facilitar o acesso do consumidor à
prestação jurisdicional (direito de facilitação da defesa)1. É um consectário do princípio constitucional
da isonomia material, visando, com a sua incidência, reequilibrar uma relação díspar por natureza
(consumidor enquanto ente vulnerável). Mesmo prevista como um direito do consumidor, não é
automática, pressupondo uma valoração do caso concreto para fins de verificação do atendimento dos
pressupostos legais2.
Nos termos do dispositivo citado, pressupõe a concorrência de dois requisitos: a verossimilhança
das alegações do consumidor e a configuração da sua hipossuficiência3. Predomina na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que estes requisitos são alternativos4, o que deveria ser
referido. Esta hipossuficiência pode ser técnica, fática ou jurídica, bastando a presença de uma das
modalidades5; para a delimitação do seu conteúdo, é imprescindível que o candidato diferencie os
conceitos de hipossuficiência e vulnerabilidade.
Existe divergência na doutrina e na jurisprudência acerca do momento processual adequado à sua
apreciação. Para tanto, deveria o candidato mencionar as duas principais correntes existentes a respeito,
havendo quem sustente ser uma regra de julgamento, o que implica a sua valoração na sentença6, bem
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como quem sustente ser uma regra instrutória, a ser, por isso, valorada quando da dilação probatória7.
Para obter a pontuação integral deste item, o candidato deveria referir as duas teses aceitas, filiando-se a
uma delas, tudo de modo justificado, consoante exigido no enunciado da questão.

Grupo III - QUESTÃO 4:
A audiência de apresentação a ser realizada pelo Ministério Público tem natureza administrativa
(pré-processual)8, consoante expressamente estabelece o artigo 179 do ECA; é procedimento marcado
pela informalidade, representando uma oportunidade concedida ao adolescente de ser ouvido pela
autoridade que detém atribuição para dar início a um procedimento para aplicação de medida
socioeducativa antes da sua instauração. Destina-se, por isso, consoante leciona Jurandir Norberto
Marçura9 “a fornecer elementos de convicção ao representante do Ministério Público, em substituição à
sindicância ou inquérito policial”, permitindo-lhe formar seu convencimento acerca da melhor forma de
condução do caso.
Por essa razão, a sua realização não é obrigatória, podendo considerar, o Promotor de Justiça, para
fim de dispensá-la, as peculiaridades do caso. Seja porque os fatos são manifestamente atípicos, porque é
notória a ausência de elementos que indiquem a participação do infrator na prática ilícita ou porque a
conduta foi perpetrada por criança, não cabendo, nessa situação, a aplicação de medida socioeducativa,
hipóteses em que é viável o pronto arquivamento10, seja, ainda, porque “o representante do Ministério
Público entende estarem reunidos elementos de convicção suficientes para amparar a representação”11.
A informalidade que marca a audiência do artigo 179 do ECA, o seu objetivo de fornecer subsídios à
formação do convencimento do Ministério Público acerca das providências a serem adotadas no caso
concreto, bem como o fato de nela não serem impostas quaisquer medidas socioeducativas ao
adolescente – o que, mesmo em caso de remissão ministerial (pré-processual), por força da súmula n.º 108
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do Superior Tribunal de Justiça, somente será feito por ato judicial – tornam prescindível a assistência por
advogado neste momento12.

Grupo III – QUESTÃO V
Primeiramente, cumpre destacar que o enunciado da questão era expresso em restringir o
questionamento aos alimentos devidos pelos filhos aos pais, seja com base no Código Civil, seja com
base no Estatuto do Idoso. Daí que a referência à subsidiariedade vigente naquele diploma não era de todo
relevante ao questionamento posto sobre a natureza da obrigação em causa, pois esta característica
envolveria o fato de os parentes mais próximos excluírem os mais remotos.
Diante disso, deveria o candidato responder que a obrigação alimentar recíproca entre pais e filhos
prevista no artigo 1.696 do Código Civil tem natureza divisível13, sendo uníssono o reconhecimento da
ausência de solidariedade entre os devedores14. Por sua vez, segundo o artigo 12 da Lei n.º 10.741/2003,
a obrigação alimentar devida ao idoso é de natureza solidária.
Diante disso, em sendo a ação ajuizada contra um dos filhos, haverá diversidade no que toca à
possibilidade de integração dos demais na lide, dependendo do fundamento do pedido.
Se formulado com base no Código Civil, haverá a possibilidade de integração dos demais, que se
dará a título de intervenção de terceiros, na modalidade especial introduzida no ordenamento jurídico
brasileiro pela nova figura prevista parte final do artigo 1.698 do Codex de 200215. Não há que se falar
em chamamento ao processo, pois não há solidariedade, requisito inerente a essa figura processual de
intervenção de terceiros16.
Se aduzido com base no Estatuto do Idoso, em razão da solidariedade prevista na Lei especial, que
prevalece sobre a geral, poder-se-ia antever a possibilidade de chamamento ao processo, com
fundamento no artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil. Todavia, vigora o entendimento no
sentido da impossibilidade de integração dos demais devedores (filhos), em razão da necessidade de uma
prestação jurisdicional célere em benefício do idoso, que não pode ser comprometida com a integração dos
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demais não demandados ao feito. Ademais, o artigo 69 da Lei n.º 10.741/2003 preconiza o procedimento
sumário como o mais adequado à prestação jurisdicional envolvendo o idoso, o qual é expressamente
incompatível com qualquer forma de intervenção de terceiros, salvo a assistência, nos termos do artigo 280
do Código de Processo Civil.
Os pontos abordados na presente questão representam o entendimento predominante na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante acórdão-paradigma assim ementado:
“Direito civil e processo civil. Ação de alimentos proposta pelos pais idosos em face de um dos filhos.
Chamamento da outra filha para integrar a lide. Definição da natureza solidária da obrigação de prestar
alimentos à luz do Estatuto do Idoso. - A doutrina é uníssona, sob o prisma do Código Civil, em afirmar que
o dever de prestar alimentos recíprocos entre pais e filhos não tem natureza solidária, porque é
conjunta. - A Lei 10.741/2003, atribuiu natureza solidária à obrigação de prestar alimentos quando os
credores forem idosos, que por força da sua natureza especial prevalece sobre as disposições
específicas do Código Civil. - O Estatuto do Idoso, cumprindo política pública (art. 3º), assegura celeridade
no processo, impedindo intervenção de outros eventuais devedores de alimentos. - A solidariedade
da obrigação alimentar devida ao idoso lhe garante a opção entre os prestadores (art. 12). Recurso
especial não conhecido”17.
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