
Concurso para Juiz de Direito Substituto
Edital de Abertura n 01/2009 — DRH-SELAP-CONJUIZ

PROVA DISSERTATIVA (30-05-09)
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Observação: A cada questão da prova será atribuída nota na escala de 0 (zero) a 
5 (cinco).

QUESTÕES
Questão 01. Clara recebeu dos cofres públicos estadual, durante três anos, os 
proventos  do  seu  falecido  marido,  como  se  vivo  estivesse.  Constatada  a 
irregularidade,  Clara  obrigou-se  a  ressarcir  o  erário  através  de  descontos  no 
pagamento de sua pensão, aderindo a um acordo escrito.
Posteriormente,  Clara  moveu  ação  de  revisão  de  pensão,  na  qual  surgiram 
dúvidas  acerca  de  tal  acordo,  bem  como  do  valor  já  liquidado.  Houve 
determinação judicial para que o Secretário Estadual da Fazenda trouxesse aos 
autos  tal  documento.  Foram  prestadas  informações  pelo  Secretário, 
acompanhadas de um demonstrativo contendo a quantificação do valor da dívida, 
o valor do benefício pago a Clara e os valores deduzidos mês a mês.
Como o  documento  do  acordo não foi  juntado  aos  autos  pela  Administração, 
Clara impetrou habeas data contra o Secretário Estadual da Fazenda, que restou 
julgado improcedente,  com a condenação de Clara  ao  pagamento  das custas 
processuais e de honorários advocatícios.
Responda fundamentadamente:
a) em que consiste o habeas data?
b) caso fosse julgador, também concluiria pela improcedência da ação?
c) são exigíveis custas e honorários advocatícios em habeas data?

Questão 02. O Governador do Estado “X” se vê às voltas, presentemente, com 
centenas  de  decisões  judiciais  concedendo  vantagens  remuneratórias  a 
servidores públicos, baseadas em antiga Lei Estadual de 1982, que vincula os 
reajustes periódicos à variação do salário mínimo federal. Muitas dessas decisões 
foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado e, embora sem trânsito em 
julgado, já estão sendo alvo de ordens de implantação em folha de pagamento 
que,  dada  a  ausência  de  previsão  orçamentária,  vêm  causando  dificuldades 
financeiras ao Estado.  Com base na mesma legislação e com fundamento na 
isonomia, milhares de novas ações individuais de servidores públicos estão sendo 
ajuizadas na Justiça local. Considerando os instrumentos de controle concentrado 
de  jurisdição  constitucional  de  competência  do  STF  e  visando  a  dirimir  a 
controvérsia em tese exposta, responda fundamentadamente:
a) há algum remédio cabível a ser ajuizado?
b) quem estaria legitimado a ajuizá-lo?



c) em caso de procedência da medida indicada, quais os efeitos da decisão?

Questão 03. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e 
se estende aos ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, 
uns em falta de outros.
A partir dessa assertiva, responda fundamentadamente:
a) quais os parâmetros a serem considerados pelo juiz ao fixar alimentos?
b) quais as principais características dos alimentos avoengos?
c) na hipótese de alimentos devidos a menor, a obrigação cessa automaticamente 
quando ele alcança a maioridade civil?
d) em caso de alimentos fixados intuitu familiae, extinta a obrigação em relação a 
um dos beneficiários, haverá algum reflexo automático na verba alimentar devida?

Questão 04. Disserte sobre passagem forçada e servidão de trânsito: conceito, 
distinção, formas de constituição e efeitos da utilização.

Questão 05. Sobre a produção da prova no processo civil  brasileiro, formule a 
interpretação harmônica entre o poder de iniciativa instrutório do juiz, previsto no 
art. 130 do CPC, e os critérios de repartição do ônus da prova, previstos no art. 
333 do mesmo diploma, considerando:
a) o caráter publicista do processo contemporâneo, com matiz constitucional que 
garanta uma efetiva e célere prestação da tutela jurisdicional;
b) a busca da verdade substancial em superação à verdade meramente formal, 
como forma de atingir uma tutela justa;
c) a amplitude da iniciativa do juiz na produção da prova para formação de seu 
livre convencimento frente ao critério de distribuição do ônus da prova (art. 333 do 
CPC).

Questão  06. O  réu  respondeu  a  processo-crime  pelo  delito  de  alienação 
fraudulenta de coisa própria (art. 171, § 2º inc. II, do CP), cometido em 12-03-
2007, ao vender a terceiro imóvel de que era apenas nu-proprietário, pois havia 
cláusula de usufruto em favor da mãe. A sentença proferida condenou-o às penas 
de um ano e seis meses de reclusão (substituída por pena restritiva de direitos) e 
de multa equivalente a quatro salários mínimos, fixando indenização, em favor do 
adquirente do imóvel, no valor de R$ 35.000,00. O réu apelou, mas seu recurso 
não foi provido e a decisão transitou em julgado em 15-04-2009.
A sentença penal  condenatória  transitada em julgado constitui  título  executivo 
judicial, conforme o CPC.
Responda fundamentadamente, apontando os dispositivos legais:
a) definida como foi na sentença penal a soma reparatória, como deve o lesado 
proceder para obter tal ressarcimento pela via judicial? Qual o prazo legal de que 
dispõe o réu para adimplir a obrigação? Não satisfeito o valor da condenação no 



prazo legal, há previsão de alguma sanção? Qual a defesa de que dispõe o réu? 
Tal meio de defesa suspende a execução?
b) admitida, porém, a hipótese de que não tenha sido fixado valor indenizatório na 
decisão penal, qual o procedimento judicial de que dispõe o lesado para apurar o 
montante em seu favor? No âmbito cível, cabe rediscussão sobre o fato típico ou 
sobre eventual nulidade da citação no processo-crime? Qual o recurso cabível 
contra a decisão que definir a soma indenizatória?



Concurso para Juiz de Direito Substituto
Edital de Abertura n 01/2009 — DRH-SELAP-CONJUIZ

PROVA DISSERTATIVA (31 -05-09)
DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO EMPRESARIAL

Observação: A cada questão da prova será atribuída nota na escala de 0 (zero) a 
5 (cinco).

QUESTÕES
Questão 01. No dia 20 de abril de 2004, encontravam-se no bar de João, ele com 
70  anos  de  idade,  muito  frequentado  por  homens  e  mulheres  em  busca  de 
companhia: José, com 30 anos de idade, um executivo; Pedro, com 26 anos de 
idade, trabalhador em uma revendedora de lubrificantes; Paulo, com 21 anos de 
idade, funcionário público; e Maria, com 14 anos de idade, já conhecida de Paulo 
e de João.  Paulo  e Maria conversavam e bebiam uísque,  servido por João a 
pedido de Paulo. Em dado momento, Pedro, sem dizer o motivo, convidou seu 
amigo  José  para  irem até  a  mesa  onde  estavam Paulo  e  Maria.  Assim  que 
chegaram  à  mesa,  por  razões  desconhecidas,  Pedro  investiu  contra  Paulo, 
desferindo-lhe  um  soco  no  rosto.  Ao  tentar  defender-se,  Paulo,  já  meio 
desequilibrado pelo golpe, tropeçou em uma cadeira, caiu e bateu com a cabeça 
no degrau da escada ali existente. Em razão disso, sofreu traumatismo craniano, 
que lhe obrigou a ficar hospitalizado por 15 dias, três dos quais em estado de 
coma. Paulo retomou suas atividades normais 25 dias após o fato.
Com base nesses fatos, por denúncia recebida em 30 de maio de 2005, João e 
Paulo estão sendo processados por infração ao art. 243 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente: o primeiro por ter servido e o segundo por ter solicitado a dose 
de bebida alcoólica para a menor, condição conhecida de ambos. Pedro e José 
foram denunciados por infração ao art. 129, § 1º inc. I, c/c os arts. 14, inc. II, e 29, 
caput, todos do Código Penal. A José foi atribuída a conduta de apoio moral e, se 
necessário, físico a Pedro.
Os denunciados foram citados por mandado, com exceção de João, citado por 
carta rogatória em Rivera, Uruguai, na Rua Xis, 687, onde reside, a qual demorou 
oito meses para ser cumprida.
Considerando os fatos enunciados e tendo presente a data de hoje,  analise a 
situação  de  cada  um dos  acusados  e  dê  a  respectiva  solução  jurídico-penal, 
devidamente fundamentada.

Questão 02. Disserte sobre concurso aparente de normas: conceito, princípios, 
antefato e pós-fato impuníveis.

Questão  03. Diante  do  recebimento  da  denúncia  por  delito  de  estelionato,  a 
defesa ingressou com  habeas corpus,  sustentando a ausência  de justa causa 
para o exercício da ação processual penal (art. 395, inc. III, do CPP), postulando 
o “trancamento da ação” (expressão constante na inicial). Concomitantemente, no 
prazo de resposta (art. 396 do CPP), a defesa afirmou ser evidente não constituir 



crime o fato  narrado.  Tanto  no  remédio  jurídico  de  habeas  corpus quanto  na 
resposta,  a  defesa  do  imputado  refere,  expressamente,  ter  sido  exercida  a 
“pretensão punitiva” pelo Ministério Público na denúncia.
Considerando o enunciado e o disposto nos arts. 395, 396, 397 e 648, inc. I, todos 
do  CPP,  bem  como  a  precisão  terminológica  conceitual,  responda 
fundamentadamente:
a) o que se entende por justa causa para o exercício da ação processual penal?
b) quais são as condições da ação processual penal e qual seu significado?
c) há distinção entre pretensão acusatória e pretensão punitiva?
d)  caso  a  denúncia,  quando  do  seu  oferecimento,  também  descrevesse  e 
qualificasse outro delito, como o de ameaça, conexo com o’ de estelionato, como 
deveria proceder o juiz?

Questão 04. Em face da tensão existente, no processo penal, entre a presunção 
de inocência, as prisões processuais e a duração razoável do processo, responda 
fundamentadamente:
a) quais as consequências da afirmação de ser a prisão em flagrante uma medida 
pré-cautelar?
b) qual a fundamentação legal para afastar o direito de o condenado recorrer em 
liberdade em decorrência da sentença penal condenatória?
c) quais os efeitos da não observância da duração razoável do processo penal?

Questão  05. Mesmo que  entre  os  doutrinadores  não  haja  coincidência  plena 
quanto  às  características  ou  princípios  fundamentais  dos  títulos  de  crédito,  a 
grande  maioria  entende  que  a  cartularidade,  a  literalidade  e  a  autonomia  se 
encontram entre as essenciais.
Discorra  sobre  cada  uma  dessas  características  e  sobre  o  significado  de 
“abstração” e de “inoponibilidade”.

Questão  06. João  e  Alberto  são  sócios  de  uma  sociedade  limitada  de 
representação e distribuição de produtos para supermercados que se encontra 
em estado de insolvência.  Depois  de verificarem que a sociedade empresária 
preenche os requisitos legais subjetivos,  decidem apresentar  aos credores um 
plano de recuperação extrajudicial a ser homologado judicialmente.
Discorra sobre os requisitos  (ou condições)  legais  objetivos que o plano deve 
observar para obter a homologação judicial.


