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Questão 01 – Direito Civil

O que é exigível para levar a efeito a extinção do usufruto pelo não uso ou não
fruição do bem gravado?
Responda fundamentadamente e conforme entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, indicando eventual incidência de prazo extintivo e sua natureza
jurídica, ou outra circunstância hábil à extinção do usufruto pelo não uso ou não fruição do bem
gravado.

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

XL Concurso Público para Provimento de Cargos de
Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal
Segunda Etapa – Prova Escrita Discursiva
21 de março de 2014

Questão 02 – Direito Processual Civil

Relativamente ao instituto da antecipação dos efeitos da tutela de mérito (CPC,
art. 273 e demais dispositivos aplicáveis), sucintamente discorra sobre os itens a seguir
propostos, os quais não têm relação entre si, sempre fundamentando e justificando a resposta
oferecida.
Tenha em mente que, para a correção da resposta, serão observados, além do
atendimento ao enunciado, o uso do vernáculo segundo a regra culta oficial e a capacidade de
exposição.
a) É possível a concessão de provimento antecipatório de tutela em ação de
divórcio litigioso em que também se formula pedido de partilha de bens?
b) Deferida a medida antecipatória de mérito e imediatamente promovida sua
execução pelo interessado, no curso do processo ocorre a revogação da medida.

Há

responsabilidade civil pelas eventuais perdas e danos decorrentes da execução provisória da
medida? Em caso positivo, a responsabilidade é de natureza objetiva ou subjetiva?
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Questão 03 – Direito Empresarial

A respeito da vinculação negocial das sociedades empresariais, deverá o
candidato dissertar, sucinta e fundamentadamente, sobre os seguintes pontos:
a) Em que consiste a representação – ou presentação – orgânica das
sociedades empresariais, distinguindo-a da representação atribuída a certas pessoas físicas e
da representação negocial stricto sensu; conceito de órgão social e forma da atribuição e
limitação de seus poderes, espécies, tendo em vista a competência, e por obra de qual órgão
as sociedades empresariais se obrigam negocialmente (0,4);
b) Conceituar e distinguir, à luz das respostas anteriores, os dois fundamentos
jurídicos previstos no Código Civil de que pode se valer a sociedade para argüir sua não
vinculação perante terceiros a quem a manifestação negocial do órgão social com tal atribuição
foi dirigida (0,2);
c) Esclarecer se o entendimento da doutrina e da jurisprudência, anterior ao
Código Civil, relativo ao primeiro fundamento e com vistas ao terceiro de boa fé, pode, em
princípio, ter sofrido alteração à luz da letra da lei, e, quanto ao segundo, se o seu
reconhecimento importa em nulidade ou ineficácia do negócio perante a sociedade (0,3).
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Questão 04 – Direito do Consumidor

Discorra sobre a convenção coletiva de consumo, abordando os seguintes
aspectos: i) conceito (0,20); ii) objeto e finalidade do instituto (0,25); iii) possibilidade da
previsão de restrição pontual de direitos e garantias previstos no CDC (0,25); iv) a exigência de
forma para a convenção e o início de sua eficácia (0,20).
* Utilização correta do idioma oficial e capacidade de exposição – item 8.4 do edital de abertura
do concurso (0,10).
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Questão 05 – Direito da Criança e do Adolescente

Estabeleça as diferenças (distinções) de tratamento entre criança e
adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (0,60) e informe se eventual
emancipação gera reflexos (efeitos jurídicos) em relação aos direitos positivados pelo Estatuto
(0,30).

Observe que será considerada na avaliação a utilização correta do idioma
oficial e a capacidade de exposição (0,10), na forma do item 8.4 do edital de abertura do
concurso.
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Questão 06 – Direito Penal

“No delito doloso não se pune apenas a conduta que chega a realizar-se
totalmente ou que produz o resultado típico, pois a lei prevê a punição da conduta que não
chega a preencher todos os elementos típicos, por permanecer numa etapa anterior de
realização” (Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli in Manual de Direito Penal
Brasileiro, volume 1: parte geral. 7ª ed. rev. e atual. 2ª tiragem – São Paulo: RT, 2008, p. 598).
Discorra de forma sucinta sobre as teorias fundamentadoras da punição da
tentativa, indicando, pelo menos, quatro correntes doutrinárias e as principais críticas que
recaem sobre cada uma delas.
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Questão 07 – Direito Processual Penal

Defina e esclareça as diferenças, se houver, entre sentenças simples,
sentenças subjetivamente complexas e decisão subjetivamente plúrima, apresentando pelo
menos um exemplo para cada caso.
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Questão 08 – Direito Constitucional

Em relação à hermenêutica constitucional e ao poder de alterar a Constituição,
responda justificadamente aos seguintes quesitos:
a) O que é o denominado Método Normativo Estruturante, idealizado por
FRIEDERICH MÜLLER, e como deve proceder o intérprete segundo esse método?
Exemplifique.
b) Em que consiste a chamada Mutação Constitucional? Exemplifique.
c) Explique e exemplifique o princípio da simetria constitucional.

Extensão máxima: 30 linhas
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Questão 09 – Direito Administrativo

Considerando que é possível a manutenção de ato administrativo dotado de
ilegalidade (instituto da sanatória), discorra sobre a convalidação, a ratificação e a conversão,
explicando cada uma dessas modalidades, seus efeitos, competência para adoção das
referidas medidas de preservação do ato administrativo e os motivos que devem fundamentálas, citando legislação acerca do tema.
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Questão 10 – Noções Gerais de Direito e Formação Humanística

Discorra sobre os mecanismos autocompositivos, com foco nos fundamentos
jurídicos da conciliação (0,15), nos princípios e estratégias da mediação (0,15) e na análise de
técnicas, posturas (0,30), condutas e procedimentos (0,30) aptos a facilitar a mediação e a
obter a solução conciliada dos conflitos.

Será considerada na avaliação a utilização correta do idioma oficial e a
capacidade de exposição (0,10), na forma do item 8.4 do edital de abertura do concurso.

