ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Concurso para Juiz de Direito Substituto
Edital de Abertura nº 42/2011-DRH-SELAP-CONJUIZ
PROVA DISCURSIVA (04/10/2013)

QUESTÕES
Questão 01.

A disregard doctrine tem assento no direito privado e foi desenvolvida com vistas a
afastar os efeitos danosos da inadimplência obrigacional. Discorra sobre o tema, em
especial:
a)
b)
c)
d)

Histórico
Teoria maior
Teoria menor
Desconsideração inversa

Questão 02. Identificada como uma das mais importantes densificações do princípio da segurança
jurídica, a coisa julgada sempre foi objeto de intensas polêmicas doutrinárias, sobretudo
no que tange ao seu alcance e à sua rescisão. Atualmente, muito se discute a respeito
da influência que os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) podem exercer
sobre as decisões judiciais qualificadas pelo signo da indiscutibilidade. Perfilando o
atual estágio doutrinário e jurisprudencial, disserte sobre as possíveis interferências que
um precedente do STF pode operar sobre a coisa julgada anteriormente formada. Deve
o candidato abordar todos os aspectos relevantes e, obrigatoriamente, também, os
seguintes temas: cabimento de ação rescisória; inexigibilidade da “sentença
inconstitucional”; relações jurídicas continuativas.

Questão 03. “Os Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes acompanharam integralmente o voto do
relator. A primeira registrou ser inaceitável declaração da defesa de que teria havido
caixa 2, porquanto essa figura, além de criminosa, consistiria em agressão à sociedade
brasileira . O segundo observou que a teoria do domínio do fato não seria algo novo”
(AP 470/MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, Informativo do STF, 9 a 11/10/2012).
1)

Contextualize a afirmação do Ministro Gilmar Mendes no que tange ao concurso
de pessoas:

a)

Concorda com o Ministro? Por quê?

b)

Relacione a teoria do domínio do fato com o artigo 29 do Código Penal,
diferenciando, se for o caso, as principais formas de concurso de pessoas.
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c)

Conceitue e forneça dois exemplos de autoria mediata.

2)

A teoria do domínio do fato aplica-se: (Justifique)

a)
b)

aos crimes culposos?
aos delitos omissivos?

Questão 04. Proferida sentença condenando o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II
e IV, combinado com os artigos 14, inciso II e 61, inciso I, todos do Código Penal, ante
suposto erro material havido na aplicação da pena imposta ao réu quanto à análise dos
vetores do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, indaga-se:
a) Em tese, qual o remédio jurídico para nulificar dito julgado?
b) Cabe Habeas Corpus nesse sentido?
Justifique ambas as respostas.

Questão 05. O Direito à Saúde, na condição de direito (e dever) fundamental social consagrado no
artigo 6º da Constituição Federal e objeto de regulamentação na ordem social (Art. 196
e ss.) tem amplamente deduzido em Juízo e patrocinado acalorado debate doutrinário,
inclusive levando à realização de audiência pública pelo STF, que, especialmente no
julgamento da STA 175, março de 2010, Relator Ministro Gilmar Mendes, consolidou
uma série de critérios respeitantes ao tema. Nesse contexto, responda as questões a
seguir formuladas:
1)
Tratando-se de direito fundamental, o direito à saúde aplica-se o regime jurídico
pleno das normas de direitos fundamentais? Justifique .
2)
Qual o sentido da assim chamada dupla dimensão objetiva e subjetiva do Direito
(e dever) à Saúde e quais as principais consequências decorrentes de tal condição?
3)
A titularidade do direito à saúde é individual ou transindividual (coletiva ou
difusa)? Justifique com base na orientação adotada também pelo STF?
4)
Quanto em causa a sua função positiva, ou seja, de direito subjetivo a
prestações materiais do poder público, quais são as principais objeções invocadas em
sentido contrário ao reconhecimento de um direito subjetivo pela via judicial e quais são
principais argumentos e critérios utilizados para superar, no todo ou em parte, tais
objeções?
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Questão 06. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento (art. 142 do CTN). O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo
pode ser alterado mediante impugnação do sujeito passivo (art. 145, I do CTN). Com
base no sistema tributário nacional, é possível a edição de norma do Estado do Acre,
estabelecendo hipótese de extinção do crédito tributário por transcurso de prazo para
apreciação de impugnação administrativa fiscal? Justifique.

Questão 07. Relativamente aos magistrados, discorra sobre a vedação do excesso de linguagem e
as respectivas consequências da infração, indicando os dispositivos legais que os
regulam.

Questão 08. Não são raros os casos de conflito (real ou aparente) de normas jurídicas no tempo,
dado que o direito positivo é legislado de forma diacrônica. Com olhos em tal fenômeno,
pergunta-se: o artigo 8º, “caput”, da Lei Complementar nº 95/98 (“A vigência da lei será
indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se
tenha conhecimento, reservada a cláusula ‘entra em vigor na data de sua publicação’
para as leis de pequena repercussão”), revogou o “caput” do artigo 1º do Decreto-Lei nº
4.657/42 (“Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e
cinco dias depois de oficialmente publicada)? Justifique a resposta, considerando o teor
do artigo 9º da Lei Complementar nº 95/98 (“Cláusula de revogação deverá enumerar,
expressamente, as leis ou disposições legais revogadas”) e 2º do Decreto-Lei nº
4.657/42 (“Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue”).
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