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INTRODUÇÃO
O Objetivo proposto pelo curso foi o de preparar os candidatos de
forma eficaz, assertiva e direcionada para as provas escritas da 2ª fase do 188º
Concurso para Ingresso na Magistratura do Estado de São Paulo (TJ/SP), a
partir de simulados inéditos, elaborados no exato perfil do certame, todos
individualmente corrigidos por Membros da Carreira, enfrentando todas as
disciplinas previstas para aquela etapa do concurso e com foco na
antecipação dos temas de prova.
O Curso iniciou-se em 21 de Dezembro de 2018, tendo duração de 2
(dois) meses. O Mesmo apresentou 12 (doze) Simulados das Provas Escritas,
contemplando 04 (quatro) Provas Discursivas + 04 (quatro) Sentenças Cíveis +
04 (quatro) Sentenças Criminais, todos com CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA
pelos Juízes, professores do curso. Todo o conteúdo do curso foi INÉDITO e 100%
DIRECIONADO do certame em questão.
Além disso, todos os Juízes de Direito envolvidos no curso comentaram
os temas enfrentados em cada um dos simulados, bem como os principais
aspectos das correções individualizadas, em videoaulas.
CORPO TÉCNICO
- PROFESSOR FÁBIO BOSSLER: Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJ/SP) desde 1999. Titular da Vara da Violência Doméstica e Familiar da
Comarca de Campinas. Mestre em Direito do Estado pela USP. Doutorando
em Direito do Estado pela USP. Especialista em Direito Processual Civil pela
Escola Paulista da Magistratura. Ex procurador do Estado. Professor e
Coordenador de Curso de Pós Graduação de Direito Processual Penal.
- PROFESSOR VALMIR MAURICI JUNIOR: Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP). Aprovado no Concurso para Procurador do Município de
São Paulo. Formado em Direito pela USP.
- PROFESSOR RODRIGO DE CARVALHO ASSUMPCAO: Juiz de Direito no Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais(TJ/MG). Graduado na Universidade de
Uberaba (UNIUBE). Especialista em Direito Penal e Criminologia pela
Universidade Anhanguera-UNIDERP e em Gestão Judiciária pela UNB. Juiz de
Direito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
1° SIMULADO – QUESTÕES DISCURSIVAS

DISSERTAÇÃO (3,00 Pontos)
Disserte sobre o tema – Relação de causalidade ou nexo causal – justificando
todos os tópicos desta proposta, considerando:
1.
2.
3.
4.
5.

Conceito
Âmbito de aplicação
Teorias adotadas pelo Código Penal
Concausas
Teoria da imputação objetiva
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
1° SIMULADO – QUESTÕES DISCURSIVAS
1ª QUESTÃO DISCURSIVA (2,00 Pontos)
Em determinada hipótese, o devedor opôs embargos à execução e solicitou
ao juízo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sendo este indeferido.
Considerando a disposição contida no inciso X do art. 1.015 do Código de
Processo Civil, é possível a interposição de agravo de instrumento contra esta
decisão? Em resposta, o candidato necessariamente abordará os seguintes
temas:
1. Natureza jurídica dos Embargos à Execução;
2. Hipóteses de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução;
3. Hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
1° SIMULADO – QUESTÕES DISCURSIVAS
2ª QUESTÃO DISCURSIVA (2,00 Pontos)
Considerando que foi decretada a falência de uma determinada empresa,
qual o juízo competente para julgamento das demandas cíveis ilíquidas
contra a massa falida?
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
1° SIMULADO – QUESTÕES DISCURSIVAS
3ª QUESTÃO DISCURSIVA (2,00 Pontos)
Determinado município paulista contratou temporariamente alguns médicos
com fundamento em lei municipal que permitia a contratação por
necessidade temporária de excepcional interesse público e admitia a
prorrogação do contrato por tempo indeterminado.
Depois de três anos, o Ministério Público ingressou com ação postulando a
declaração de nulidade dos contratos, sobrevindo sentença que julgou
procedente os pedidos com a efetiva dispensa dos contratados.
Em razão do exposto, os prejudicados propuseram ações individuais
cobrando todas as verbas decorrentes da relação trabalhista (saldo de
salário, FGTS, décimo terceiro, férias etc).
Nesta hipótese, discorra sobre:
1. Natureza jurídica e requisitos de validade da contratação por
necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Juízo competente para julgar as demandas individuais propostas pelos
prejudicados.
3. Solução adequada para as ações individuais, considerando o
entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
1° SIMULADO – QUESTÕES DISCURSIVAS
4ª QUESTÃO DISCURSIVA (2,00 Pontos)
Discorra sobre os traços fundamentais da argumentação jurídica sob a ótica
de Robert Alexy.
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA
DISSERTAÇÃO (3,00 Pontos)
Correção Individualizada do professor:
1-) Conceito e âmbito de aplicação:
O conceito de nexo de causalidade foi bem abordado. Contudo, você a
afirmou que existe nexo de causalidade apenas em delitos onde há resultado
naturalístico. Com efeito, esta é a posição de alguns autores (MASSON,
BITENCOURT), mas há posicionamento contrário que afirma existir nexo de
causalidade também nos crimes que não possuem resultado naturalístico,
sendo imprescindível que você ao menos mencione a existência desta
corrente doutrinária.
2-) Teorias adotadas:
Foi abordada corretamente a teoria da equivalência dos antecedentes
causais. Neste particular, gostei muito da sua exposição, pois você esgotou de
forma lógica e concatenada todos os pontos que tinham que ser abordados!
Você também discorreu acerca da teoria da causalidade adequada, mas
poderia ter aprofundado mais. Sobre o tema, veja a lição de MASSON:
“Considera-se a conduta adequada quando é idônea a gerar o efeito. A
idoneidade baseia-se na regularidade estatística. Donde se conclui que a
conduta adequada (humana e concreta) funda-se no id quod plerumque
accidit, excluindo os acontecimentos extraordinários, fortuitos, excepcionais,
anormais. Não são levadas em conta todas as circunstâncias necessárias, mas
somente aquelas que, além de indispensáveis, sejam idôneas à produção de
um resultado”.
3-) Concausas
Com relação às concausas, sua fundamentação foi perfeita, corroborando a
menção que fiz alhures sobre a sua escrita e coerência. A utilização de
exemplos também demonstra conhecimento do tema.
4-) Teoria da imputação objetiva
Sua resposta acerca desta teoria foi bastante satisfatória, mas você se
esqueceu de aprofundar um pouco mais, mencionando a teoria na visão de
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JAKOBS (papeis desempenhados pelos seres humanos em um mundo social e
violação desses “papeis” no contexto fático). Houve menção sobre o nexo
normativo: a) criação ou aumento de um risco no resultado; b) realização
desse risco no resultado e c) resultado dentro do alcance do tipo. Você
poderia ter utilizado um exemplo para incrementar sua resposta.
Nota: 2,10.
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA
1ª QUESTÃO DISCURSIVA (2,00 Pontos)
Correção Individualizada do professor:
Em relação aos pontos objeto de avaliação, você abordou corretamente a
natureza jurídica dos embargos à execução; demonstrou que o efeito
suspensivo não é ínsito a esta ação, mas pode ser concedido se observadas
as hipóteses legais e discorreu sobre as taxatividade mitigada do agravo de
instrumento, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça Enfim, não há observações quanto a esta questão, motivo pela qual
lhe atribuí nota máxima. Só destaco mais uma vez a sua impecável escrita e
uso do vernáculo!
Nota: 2,00.
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA
2ª QUESTÃO DISCURSIVA (1,00 Pontos)
Correção Individualizada do professor:
Foi abordado o tema proposto consoante a resposta proposta para o
enunciado. Contudo, você não mencionou a recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça, haja vista que a matéria foi objeto do Tema 976/STJ, que
julgou recursos especiais representativos da controvérsia, embora, nesse caso,
se falasse em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público.
Nota: 0,60.
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA
3ª QUESTÃO DISCURSIVA (2,00 Pontos)
O tema em apreço foi muito bem abordado. Houve perfeita colocação sobre
a origem constitucional do instituto, além da natureza jurídica do aludido
contrato, sendo frisado que não é de natureza trabalhista, além de haver
menção sobre a impossibilidade de sucessivas prorrogações. Demonstrou que
a competência para julgamento das ações é da justiça comum e mencionou
que no caso de nulidade do contrato só é cabível o pagamento do saldo de
salário e FGTS, corroborando a tese do STF e TST (Súmula nº 363). Novamente
atribuí pontuação máxima.
Nota: 2,00.
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RODADAS DE SIMULADOS
JUIZ DE DIREITO DE SÃO PAULO (TJ/SP)
CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA
4ª QUESTÃO DISCURSIVA (2,00 Pontos)
Na questão sub examine, você não discorreu sobre os principais pontos de sua
teoria da argumentação, especialmente no que concerne à justificação
interna e externa, sendo a primeira o estabelecimento de premissas e a
segunda a fundamentação das premissas usadas na justificação interna.
Neste contexto, sua fundamentação foi deficiente. Entrementes, registro
novamente que sua escrita é lógica e coerente, o que já lhe coloca à frente
de muitos candidatos.
Nota: 0,50.
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RODADA DE SIMULADOS | 2ª FASE TJ/SP
1º SIMULADO| QUESTÕES DISCURSIVAS
PROFESSOR: RODRIGO ASSUMPÇÃO
Juiz de Direito

DISSERTAÇÃO
REPOSTA IDEAL:

Na teoria do crime, verifica-se que um fato é típico quando composto pela
conduta (comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa), por um resultado, pelo
nexo causal entre a conduta e o resultado e pela tipicidade penal.
O nexo causal, ou relação de causalidade, é aquele elo necessário que une
a conduta praticada pelo agente ao resultado por ele produzido. Se não
houver esse vínculo que liga o resultado à conduta levada a efeito pelo
agente, não se pode falar em relação de causalidade e, assim, tal resultado
não poderá ser atribuído ao agente, haja vista não ter sido ele o seu causador.
Atualmente, o entendimento majoritário é no sentido de que o âmbito de
aplicação do nexo de causalidade abarca também os crimes que não
possuem um resultado naturalístico, isso porque o entendimento dominante é
de que a palavra “resultado” do artigo 13, do Código Penal, refere-se a um
resultado jurídico ou naturalístico. Frisa-se que este entendimento ganhou
força porque, se assim não fosse, a ocorrência de limitação do instituto à
crimes com resultado naturalísticos impediria o reconhecimento, em diversas
infrações penais, da responsabilidade penal do agente garantidor.
A teoria adotada por nosso Código Penal é a teoria da equivalência dos
antecedentes causais, de von Buri, a qual considera causa a ação ou omissão
sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso significa que todos os fatos que
antecedem o resultado se equivalem, desde que indispensáveis à sua
ocorrência. Verifica-se se o fato antecedente é causa do resultado por meio
de uma eliminação hipotética. Se, suprimindo mentalmente o fato, vier a
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ocorrer uma modificação do resultado, é sinal de que aquele é causa deste
último.
Ressalta-se que esta teoria possui falhas, pois a simples regressão em busca de
causas poderia ser infinita. Tal problema é solucionado com a interrupção da
regressão no instante em que não houver dolo ou culpa por parte daquelas
pessoas que tiveram alguma importância na produção do resultado, pois não
é possível retroceder além dos limites de uma vontade livre e consciente.
Concausas são aquelas que possam interferir na produção do resultado,
podendo ser absoluta ou relativamente independentes. A relação de
independência absoluta é encontrada no caput do art. 13 do Código Penal,
quando diz que o resultado, de que depende a existência do crime, somente
é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se, assim, causa a ação ou
omissão sem a qual o resultado não teria ocorrida.
Já o §1º do citado artigo 13 se refere às causas supervenientes relativamente
independentes, não tendo o Código, contudo, cuidado de forma expressa
das causas preexistentes e concomitantes.
Causa absolutamente independente é aquela que teria acontecido, vindo a
produzir o resultado, mesmo se não tivesse havido qualquer conduta do
agente.
As preexistentes são aquelas que ocorrem anteriormente à conduta do
agente, assim, sendo absolutamente independente e preexistente, o
resultado não deve ser imputado ao agente (exemplo: A desfere um tiro no
tórax de B. B falece, mas não em razão do disparo, e sim em virtude de ter
tomado veneno segundos antes para se suicidar. Logo, A responde por
tentativa de homicídio).
As concomitantes ocorrem numa relação de simultaneidade com a conduta
do agente. Acontece no mesmo instante e paralelamente ao
comportamento do agente (A e B com armas de calibre diferentes atiram em
C [inexiste conluio para coautoria], ficando provado que o projétil de A atingiu
o coração e matou C, enquanto o disparo de B atingiu o tórax. B responde
por tentativa de homicídio, enquanto A responde por homicídio consumado).
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As supervenientes ocorrem posteriormente à conduta do agente e que com
ela não possui relação de dependência alguma (A atira em B causando um
ferimento grave. Em seguida, o prédio no qual ambos estavam desaba e
comprova-se que B morreu em virtude do soterramento. A responde por
tentativa de homicídio). Conclui-se, portanto, que quando o resultado
naturalístico ocorrer em virtude da existência de qualquer uma das causas
absolutamente independentes não poderá ele ser atribuído ao agente, que
responderá tão somente pelo seu dolo.
Causa relativamente independente é aquela que tem a possibilidade de
produzir o resultado se for conjugada com a conduta do agente. Existe uma
relação de dependência entre a conduta do agente e a causa que também
influencia na produção do resultado. A ausência de qualquer uma delas
(conduta ou causa) faz com que o resultado seja modificado.
As preexistentes são aquelas que existiam antes mesmo da conduta e,
quando conjugada com esta última, produz o resultado (A desfere um golpe
de faca em B, que é hemofílico e morre em virtude da conjugação da
conduta com a hemofilia. Se A possuía o dolo de matar B, responderá por
homicídio doloso. Se, embora sabendo da hemofilia, desejava somente
lesioná-lo, A responderá por lesão corporal seguida de morte, aplicando-se a
regra do artigo 19, do Código Penal. Agora, se A desconhecia da condição
de hemofílico de B, responde somente pelas lesões corporais, pois é vedada
a responsabilização objetiva).
As concomitantes agem em simultaneidade com a conduta do agente e,
conjugada com esta, também é considerada produtora do resultado (A
dispara contra B, no exato instante em que este está sofrendo um colapso
cardíaco, provando-se que a lesão contribuiu para a eclosão do êxito letal.
Responde o agente por homicídio consumado).
As supervenientes ocorrem após a conduta do agente, e com esta tem
ligação (A atira em B que é conduzido ao hospital. Durante o trajeto, a
ambulância sofre um acidente, sendo este a causa da morte. Aqui aplica-se
o art. 13, §1º, pois, sem o disparo B não teria morrido em um acidente na
ambulância. Por outro lado, retirado o acidente da cadeia causal, a morte
não teria ocorrido como ocorreu. Nessa linha, somente os resultados que se
encontrarem em um desdobramento natural da ação, ou seja, estiverem na
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linha de desdobramento físico, é que poderão ser imputadas ao agente.
Como não é um desdobramento natural uma pessoa vítima de disparo morrer
em um acidente de ambulância, A responderá somente por tentativa de
homicídio).
Por fim, a teoria de imputação objetiva de Roxin surge com a finalidade de
limitar o alcance da chamada teoria da equivalência dos antecedentes
causais, sem, contudo, abrir mão desta última. Por intermédio dela, deixa-se
de lado a observação de uma relação de causalidade puramente material,
para se valorar outra, de natureza jurídica, normativa. Para essa teoria, a
causalidade somente é a condição mínima, a ela deve agregar-se a
relevância jurídica da relação causal entre o sujeito atuante e o resultado. Em
verdade, trata-se mais de uma teoria da não imputação do que da
imputação.
Cria-se, então, uma teoria geral da imputação para os crimes de resultado,
com quatro vertentes que impedirão sua imputação objetiva. São elas:
a) diminuição do risco: com a conduta diminui-se o risco em relação ao bem
protegido e, por isso, não se pode lhe imputar como ação típica.
A conduta que reduz a probabilidade de uma lesão não se pode conceber
como orientada de acordo com a finalidade de lesão da integridade
corporal (A, vendo que uma pedra atingiria a cabeça de B, visando evitar
maior dano, empurra B, que acaba por se ferir no muro. Não se pode punir a
conduta de A nesse caso).
b) criação de um risco juridicamente relevante: se a conduta não é capaz de
criar um risco juridicamente relevante, ou seja, se o resultado por ele
pretendido não depender exclusivamente de sua vontade, caso este
aconteça, deverá ser atribuído ao acaso (A compra uma passagem de avião
para seu tio, objetivando que este morra para que possa herdar seus bens.
A viagem acontece e a aeronave cai, causando a morte do tio. Inobstante o
desejo de A de ver seu tio morto, o resultado não pode ser imputado a ele,
pois a compra de passagens não criou um resultado juridicamente relevante,
pois não havia domínio do resultado através da vontade humana).
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c) aumento do risco permitido: se a conduta do agente não houver, de
alguma forma, aumentado o risco de ocorrência do resultado, este não lhe
poderá ser imputado. Por exemplo, uma empresa importa pelos de cabra
para fabricação de pincéis. O exportador alerta que os pelos devem ser
desinfetados antes do uso. A importadora não atende ao alerta e fabrica os
pincéis sem a devida limpeza. Após, quatro trabalhadores que entraram em
contato com os pelos morrem por causa de bacilos de carbúnculo oriundos
dos pelos. Após, verifica-se que mesmo que a importadora tivesse desinfetado
os pelos, a morte dos trabalhadores ocorreria. Então, nota-se que a omissão
da importadora não aumentou o risco de ocorrência do resultado, sendo
impossível imputar este a ela.
d) esfera de proteção da norma como critério de imputação: a relevância
jurídica que autoriza a imputação objetiva ainda deve ser apurada pelo
sentido protetivo de cada tipo incriminador. Ou seja, somente haverá
responsabilidade quando a conduta afrontar a finalidade protetiva da norma.
Exemplo, A atropela B. A mãe de B, ao saber da notícia, entra em colapso
nervoso. A não deve responder por essa consequência, mas somente pelo
atropelamento de B. Isso porque, as consequências da notícia não estão na
esfera de proteção da norma que tutela o atropelamento.
Dispositivo legal aplicado ao caso: artigo 13, do Código Penal.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Conceito: 0,5
Âmbito de aplicação: 0,5
Teorias adotadas pelo Código Penal: 1,0
Concausas: 0,5
Teoria da imputação objetiva: 1,5
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QUESTÃO 01

REPOSTA IDEAL:

No caso proposto é plenamente possível a interposição de agravo de
instrumento contra a decisão, nos termos do inciso X, do artigo 1015, do CPC.
Inicialmente, destaca-se que os embargos à execução têm natureza de ação
de conhecimento autônoma, apensada aos autos da execução, por meio do
qual o executado exerce sua defesa.
Justifica-se a natureza de ação de conhecimento autônoma dos embargos à
execução, pois a estrutura do processo de execução foi montada sob a
finalidade de satisfação do credor, de sorte que qualquer discussão fora dos
atos de satisfação do credor deve ser feita por meio de uma ação autônoma,
deve-se inaugurar uma nova relação jurídico-processual.
Em caráter excepcional o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos
embargos do executado (art. 919, § 1º). Não se trata, porém, de um poder
discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser
conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de
urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311). Além disso, a
execução deve estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Ademais, cabe lembrar alguns aspectos dos efeitos suspensivos concedidos
nos embargos à execução: “§ 2o Cessando as circunstâncias que a
motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a
requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em
decisão fundamentada.§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos
embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta
prosseguirá quanto à parte restante.§ 4o A concessão de efeito suspensivo
aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a
execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento
disser respeito exclusivamente ao embargante.§ 5o A concessão de efeito
suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou
de redução da penhora e de avaliação dos bens.”.
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Noutro norte, temos que cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: tutelas provisórias; mérito do processo;
rejeição da alegação de convenção de arbitragem; incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; rejeição do pedido de
gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição
ou posse de documento ou coisa; exclusão de litisconsorte; rejeição do
pedido de limitação do litisconsórcio; admissão ou inadmissão de intervenção
de terceiros; concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução; redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1º; outros casos expressamente referidos em lei; também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação
de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e
no processo de inventário.
Lado outro, saliento que, no início deste semestre, ao analisar recursos
repetitivos sobre a taxatividade do artigo 1.015, do CPC, a ministra Nancy
Andrighi levantou a tese jurídica de que: “O rol do artigo 1.015 do CPC/2015 é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.”
A ministra propôs a modulação da tese jurídica, que somente se aplicará às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acordão.
Nesse cenário, anota-se que, em recentes decisões prolatadas pelos Ministros
do Superior Tribunal de Justiça, definiu-se, de forma inaugural, o entendimento
de que ao artigo 1.015, incisos III e X, do CPC/2015, é possível a aplicação de
interpretação extensiva ou analógica, para abarcar decisões interlocutórias
que não estejam expressamente indicadas nos incisos do dispositivo legal em
referência.
A opção legislativa pela mitigação da recorribilidade das decisões
interlocutórias permitiu que a doutrina, capitaneada por Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha, desenvolvesse a tese de um perfil temático, que
proclama o entendimento de que o rol do art. 1.015, apesar de ser taxativo,
comporta uma interpretação extensiva para abarcar situações que se
assemelham àquelas previstas nos incisos do dispositivo legal em referência.
Argumentam os autores que a justificativa para a adoção dessa tese finca-se
no “risco de se ressuscitar o uso anômalo e excessivo do mandado de
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segurança contra ato judicial, o que é muito pior, inclusive em termos de
política judiciária”.
É justamente esse posicionamento doutrinário que foi prontamente
incorporado pelo STJ na fundamentação dos Recursos Especiais n. 1.679.909RS e n. 1.694.667-PR, autorizando a interposição de agravo de instrumento em
face de decisão interlocutória que versa sobre competência e que nega
efeito suspensivo aos embargos à execução, por aplicação da interpretação
analógica ou extensiva ao artigo 1.015, III e X, do CPC/2015, respectivamente.
Dispositivos legais aplicados ao caso: artigos 1015 e 919, do CPC.
ESPELHO DE CORREÇÃO

Natureza jurídica dos Embargos à Execução: 0,5
Hipóteses de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução: 0,5
Hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento: 1,0
APROFUNDAMENTO E INDI CAÇÃO DE LEITURA

Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª
edição. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 1247-1255 e 1557-1585.
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QUESTÃO 02
REPOSTA IDEAL:

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ é assente no que concerne à
aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas contra
a massa falida, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível
competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC
122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.
Além disso, destaca-se que a competência para processo e julgamento de
demandas com pedidos ilíquidos contra massa falida é objeto do Tema 976 –
STJ.
O Superior Tribunal de Justiça publicou, em 19/12/2017, os acórdãos de mérito
dos Recursos Especiais nº 1.643.856/SP e nº 1.643.873/SP, representativos da
controvérsia repetitiva descrita no Tema 976 em que foi firmada a seguinte
tese: “a competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos
ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de
conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de
acordo as respectivas normas de organização judiciária”.
Dispositivos legais aplicados ao caso: artigo 6º, §1º, da lei 11.101/05.
ESPELHO DE CORREÇÃO

Menção de dispositivo legal: 0,2
Definição do juízo competente para julgamento das ações ilíquidas: 0,4
Menção de existência de tese firmada no Superior Tribunal de Justiça: 0,4
APROFUNDAMENTO E INDI CAÇÃO DE LEITURA

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. 6ª edição.
Rio de Janeiro: Editora Método, 2016. pp. 703-810.
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QUESTÃO 03
RESPOSTA IDEAL:

Foi promulgada pela União a Lei Federal nº. 8745 de 09.12.1993, que além de
tratar a respeito da forma e regime de contratação, estabelece diretrizes que
devem ser a base das leis estaduais e municipais no tocante às contratações
temporárias por excepcional interesse público. Este diploma legal determina
que a contratação deve ser por escrito, tendo a duração máxima de 24 (vinte
e quatro) meses.
Em seu artigo 2º, a Lei 8.745/93 exemplifica as situações que são consideradas
necessidade temporária de excepcional interesse público:
Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional
interesse público:
I – assistência de situações de calamidade pública;
II – combate a surtos endêmicos;
III – realização de recenseamento e outras pesquisas de natureza
estatística pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
IV – admissão de professor substituto e professor visitante;
V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;
VI – atividades:
a)especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à
área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia;
b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela FUNAI;
c) (Revogada pela Lei nº 10.667 de 2003)
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;
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e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à
segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações – CEPESC.
f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária no
âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento
de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de
origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou
humana;
g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da
Amazônia – SIVAM e do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM;
h) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação
com prazo determinado, implementados mediante acordos internacionais,
desde eu não haja, em seu desempenho, subordinação de contratado ao
órgão ou entidade pública.
Tanto os entes estatais quanto os municipais que queiram se basear no artigo
37, IX, para contratar servidores temporários, devem estabelecer suas próprias
leis, orientados pela lei federal, fazendo constar em que situações se torna
possível esse tipo de contratação e em qual tipo de regime jurídico estará
inserida.
Destaca-se que, a título de exceção ao regime jurídico único, a constituição
no artigo 37, IX, previu em caráter de excepcionalidade para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de
contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções,
porém não como integrantes de um quadro permanente, paralelo aos dos
cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional.
Os servidores temporários são disciplinados pelo regime especial, mas isso
depende de uma lei que consume o objetivo da norma constitucional.
Caberá, no entanto, a cada ente federativo criar sua própria lei onde deverá
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constar as regras para o regime adotado, as atividades, direitos e deveres dos
servidores e o prazo de vigência do contrato.
Se porventura existirem litígios envolvendo servidores temporários regidos pelo
regime especial de direito administrativo a competência para dirimi-los é da
justiça comum. Ao passo que, se os envolvidos foram servidores estaduais e
municipais, compete aos juízes estaduais, e se forem servidores da União,
caberá à Justiça Federal. Nesse sentido o STF proferiu uma decisão
expressando que:

EMENTA:
INCONSTITUCIONALIDADE.
Ação
direta.
Competência Justiça do Trabalho. Incompetência
reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus
servidores estatutários. Ações que não se reputam
oriundas de relação de trabalho. [...]. O disposto no art.
114, I, da Constituição da República, não abrange as
causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe
seja vinculado por relação jurídico-estatutária (STF, ADI
3395 MC, Relator(a): Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno,
julgado em 05/04/2006, DJ 10/11/2006).

Nesse cenário, o entendimento dominante é de que os contratos irregulares
são nulos de pleno direito, não gerando vínculo de emprego com os órgãos
da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, não obstante
gerem eles a obrigação do pagamento de retribuição a título salarial pela
empregadora.
Nesse sentido o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da Súmula nº 363
determinou que fossem pagos aos servidores somente os dias trabalhados e
os depósitos de FGTS. Os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) entendem que:
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EMENTA. Nula é a contratação de servidor público após
5.10.88 pela Administração Pública direta, indireta ou
fundacional, sem que precedida de concurso público, nos
termos exigidos pelo artigo 37 da Constituição Federal,
sendo devidos tão somente os salários dos dias
trabalhados consoante jurisprudencial consagrado pelo
Enunciado nº 363 do TST (TRT, 1ª R. 8ª turma, RO nº 835/2001,
Relator(a): Mª de Lourdes Sallaberry, DJRJ 16/12/2003, p.
193).
Ressalta-se que, na apreciação do RE 765320 RG, (Relator: Min. Teori Zavascki,
julgado em 15/09/2016, processo eletrônico - mérito Dje-203 Divulg 22-09-2016.
Public 23-09-2016 ), em sede de repercussão geral, o entendimento acima foi
reafirmado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO
CONTRATADO
POR
TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS
TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO.
EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS
REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO
ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS
DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de
repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que a contratação por tempo
determinado para atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público realizada em
desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da
Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos
válidos em relação aos servidores contratados, com
exceção do direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, com o
reconhecimento da repercussão geral do tema e a
reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

14
Estude inteligente, Estude Ad Verum!
www.adverum.com.br

Dispositivos legais aplicados ao caso: artigo 37, IX, CF; artigo 2º, a Lei 8.745/93.

ESPELHO DE CORREÇÃO

Natureza jurídica e requisitos de validade da contratação por necessidade
temporária de excepcional interesse público: 0,5
Juízo competente para julgar as demandas individuais propostas pelos
prejudicados:0,5
Solução adequada para as ações individuais, considerando o entendimento
pacificado do Supremo Tribunal Federal: 1,0
APROFUNDAMENTO E INDI CAÇÃO DE LEITURA

ALEXANDRINO,

Marcelo;

PAULO,

Vicente.

Direito

Administrativo

Descomplicado. 17ª edição. São Paulo: Método, 2009, pp. 281-283.
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QUESTÃO 04
RESPOSTA IDEAL:

Nos discursos jurídicos trata-se da justificação, ou fundamentação, de um
caso especial de proposições normativas, as decisões jurídicas. Podem
distinguir-se dois aspectos da justificação: na justificação interna e a
justificação externa. Na justificação interna verifica-se a decisão se segue
logicamente das premissas que se expõem como fundamentação; o objeto
da justificação externa é a correção destas premissas.
Atualmente, os problemas da justificação interna têm sido discutidos sob o
nome de “silogismo jurídico”.
A forma mais simples de justificação interna tem a seguinte estrutura:
(J.1.1)

.(1) (x) (Tx ---> Orx)
.(2) Ta
(3) Ora

(1), (2)

X é uma variável de indivíduo no domínio das pessoas naturais e jurídicas; A,
uma constante de indivíduo, por exemplo, um nome próprio; T, um predicado
que representa a suposição de fato da norma (1) enquanto propriedade de
pessoas, e R, um predicado que expressa o que tem de fazer o destinatário
da norma.
Há questões jurídicas em que é suficiente uma justificação da forma (J.1.1).
Um exemplo seria:
(1) o soldado deve dizer a verdade em questões de serviço (§13º, ap.
1, da Lei do Soldado)
(2) O senhor M é um soldado.
(3) O senhor M deve dizer a verdade em questões de serviço. (1) (2)
16
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“J.1.1” satisfaz a justificação mediante regras universais requeridas pelo
princípio da universalidade, que serve de base para o princípio da justificação
formal. O princípio da justificação formal exige “observar uma regra que
obriga tratar da mesma maneira todos os seres de uma mesma categoria”.
Para observar uma regra na fundamentação jurídica exige-se que, como em
J.1.1, a decisão jurídica decorra logicamente desta regra.
Por isso, podem formular-se como concreção do princípio da universalidade,
as seguintes regras da justificação interna:
(J.2.1) Para a fundamentação de uma decisão jurídica, deve-se apresentar
pelo menos uma norma universal.
(J.2.2) A decisão jurídica deve seguir-se logicamente ao menos uma norma
universal, junto a outras proposições.
(J.2.1) e (J.2.2) juntamente com o princípio da universalidade, não devem ser
superestimadas. Não estabelecem como deve ser a norma universal e
tampouco excluem que a norma universal seja mudada, por exemplo,
mediante a introdução de uma cláusula de exceção. Porém, esta cláusula de
exceção tem novamente de valer universalmente.
Por óbvio, é consabido que o esquema (J.1.1) não é absoluto, sendo, pois,
insuficiente em alguns casos, os quais não são abordados em uma análise
mais superficial do tema.
Lado outro, a justificação externa é a fundamentação das premissas usadas
na justificação interna. Ditas premissas podem ser de tipos bastante diferentes.
Pode-se distinguir: (1) regras de direito positivo, (2) enunciados empíricos e (3)
premissas que ano são nem enunciados empíricos nem regras de direito
positivo.
A estes diferentes tipos de premissas correspondem distintos métodos de
fundamentação. A fundamentação de uma regra de direito positivo consiste
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em mostrar sua conformidade com os critérios de validade do ordenamento
jurídico. Na fundamentação de premissas empíricas pode recorrer-se a uma
escala completa de formas de proceder que vão desde os métodos das
ciências empíricas, passando pelas máximas da presunção racional, até as
regras de ônus da prova no processo. Por fim, para a fundamentação das
premissas que não são nem enunciados empíricos nem regras de direito
positivo aplica-se o que se pode designar de “argumentação jurídica”.
Há múltiplas relações entre esses três procedimentos de fundamentação.
Assim, na fundamentação das premissas que não tem um caráter jurídicopositivo nem empírico, desempenham papel considerável as regras do direito
positivo e os enunciados empíricos. Na fundamentação de uma norma
segundo os critérios de validade de um ordenamento jurídico pode ser
necessário interpretar as regras que definem os critérios de validade. Isso tem
especial importância se, entre os critérios de validade, encontram-se limites
constitucionais;

por

exemplo,

um

rol

de

direitos

fundamentais.

A

argumentação jurídica pode ser de importância decisiva não só na
interpretação de uma norma válida, mas também no estabelecimento da
validade dessa norma.
Finalmente, isso vale também para o estabelecimento de fatos empíricos.
Assim, o que se considera como fato na fundamentação pode depender da
interpretação de uma regra do ônus da prova. Precisamente, estas cariadas
inter-relações tornam necessário, se não se quer confundir tudo, distinguir
cuidadosamente os três métodos de fundamentação mencionados.
ESPELHO DE CORREÇÃO

Conceito e hipóteses de justificação: 1,0
Justificação interna: 0,5
Justificação externa: 0,5

18
Estude inteligente, Estude Ad Verum!
www.adverum.com.br

APROFUNDAMENTO E INDICAÇÃO DE LEITURA

ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. 3ª edição. Rio de Janeiro:
Forense, 2013, pp. 219-276.
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Fernando Facury Scaff
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Diversos conteúdos publicados
por este Membro da Banca
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pontos específicos do edital.
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os pontos destacados!

Membro titular da Comissão do Concurso
Público, de Provas e Títulos para
ingresso na carreira da Magistratura do
Estado de São Paulo
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✓ PONTOS DO EDITAL MAIS CONTEMPLADOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
21. Direitos sociais e coletivos

DIREITO TRIBUTÁRIO
3. Tributo. Acepções do vocábulo tributo. A definição do art. 3º do Código
Tributário Nacional. Tipologia tributária no Brasil: o
critério constitucional para a determinação da natureza do tributo.
Denominação e destino do produto de arrecadação: art 4º do Código
Tributário Nacional. Empréstimo compulsório. Taxas. Taxas e preços
públicos. O pedágio. Contribuição de melhoria e outras
contribuições. Empréstimos compulsórios. Contribuições parafiscais.
Impostos extraordinários. As contribuições (art. 149 e seus
parágrafos da CF).
6. Crédito tributário. Lançamento. Natureza jurídica. Características,
efeitos e modalidades. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Extinção das obrigações tributárias. Exclusão do crédito tributário.
9. Administração tributária. Atividade da administração tributária. A
fiscalização do cumprimento das prestações tributárias. Dever de sigilo.
Dívida ativa e certidões negativas.
10. Competência tributária. Tributos dos Estados e dos Municípios.
Orçamento Público e Direito Tributário.
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✓ INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
Fernando Facury Scaff é Professor Titular de Direito Financeiro da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e Professor
Titular de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Pará (UFPA). Sócio do escritório Silveira, Athias,
Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro & Scaff Advogados. Atua nas áreas
do Direito Financeiro, Tributário e Minerário.

✓ PARTICIPAÇÕES EM BANCAS EXAMINADORAS
Membro titular da Comissão do
Concurso Público, de Provas e
Títulos, para ingresso na
carreira da Magistratura do
Estado de São Paulo.
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✓ PRODUÇÕES ACADÊMICAS RECENTES x PONTOS DO EDITAL
- Direito Civil
PONTOS DO EDITAL
1. Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro

PUBLICAÇÃO
Quem controla o
controlador? Notas
sobre alteração na
LINDB.

REFERÊNCIA
Disponível em:
http://bit.ly/2SKVLry

TIPO DE
PUBLICAÇÃO
Artigo

- Direito Tributário
PONTOS DO EDITAL
9. Administração tributária.
Atividade da administração
tributária. A fiscalização do
cumprimento das prestações
tributárias. Dever
de sigilo. Dívida ativa e certidões
negativas.

PUBLICAÇÃO
Dívida Pública e
desenvolvimento: do
equilíbrio
orçamentário à
sustentabilidade
financeira.

REFERÊNCIA
Disponível em:
http://bit.ly/2SOIe1W

TIPO DE
PUBLICAÇÃO
Artigo

- Direito Tributário e Direito Constitucional
PONTOS DO EDITAL

PUBLICAÇÃO

10. Competência tributária.
Tributos dos Estados e dos
Municípios. Orçamento Público e
Direito Tributário.

Orçamento Público,
direitos sociais e
escolhas políticas, ou:
Reserva do Possível e
escolhas trágicas na
implementação dos
direitos sociais.

21. Direitos sociais e coletivos

REFERÊNCIA
2015

TIPO DE
PUBLICAÇÃO
Artigo

- Direito Tributário
PONTOS DO EDITAL
6. Crédito tributário.
Lançamento. Natureza jurídica.
Características, efeitos e
modalidades. Suspensão da
exigibilidade do crédito
tributário. Extinção das
obrigações tributárias. Exclusão
do crédito tributário.

PUBLICAÇÃO
Crédito Público e
sustentabilidade
financeira

REFERÊNCIA
2014

TIPO DE
PUBLICAÇÃO
Artigo
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- Direito Tributário
PONTOS DO EDITAL

PUBLICAÇÃO

3. Tributo. Acepções do vocábulo
tributo. A definição do art. 3º do
Código Tributário Nacional.
Tipologia tributária no Brasil: o
critério constitucional para a
determinação da natureza do
tributo. Denominação e destino
do produto de arrecadação: art
4º do Código
Tributário Nacional. Empréstimo
compulsório. Taxas. Taxas e
preços públicos. O pedágio.
Contribuição de melhoria e
outras
contribuições. Empréstimos
compulsórios. Contribuições
parafiscais. Impostos
extraordinários. As
contribuições (art. 149 e seus
parágrafos da CF).

Taxas de fiscalização
sobre a exploração de
recursos minerais.

REFERÊNCIA
2013

TIPO DE
PUBLICAÇÃO
Artigo

- Direito Constitucional
PONTOS DO EDITAL
21. Direitos sociais e coletivos

PUBLICAÇÃO
A Efetivação dos
Direitos Sociais no
Brasil: garantias
constitucionais de
financiamento e
judicialização.

REFERÊNCIA
2012

TIPO DE
PUBLICAÇÃO
Artigo

- Direito Tributário
PONTOS DO EDITAL
10. Competência tributária.
Tributos dos Estados e dos
Municípios. Orçamento Público e
Direito Tributário.

PUBLICAÇÃO
O Uso de Precatórios
para Pagamento de
Tributos após a EC 62

REFERÊNCIA
2010

TIPO DE
PUBLICAÇÃO
Artigo
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✓ PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RECENTES
▪

12º Congresso Internacional do Direito da Energia. Discussão de
propostas do setor de energia para os próximos governantes. 2018.
(Congresso).

▪

2º Congresso Codecon. LC 1320/18 - Programa de estímulo à
conformidade fiscal -. 2018. (Congresso).

▪

9º fórum brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração
Pública.Direito Financeiro e Direitos Humanos. 2018. (Encontro).

▪

Congresso de Direito Tributário e Financeiro Municipal. Imunidade de
IPTU das empresas públicas. 2018. (Congresso).

▪

I Congresso Internacional de Direito Constitucional: 30 anos da da
Constituição de 1988 - em defesa do Estado Republicano e Democrático
de Direito. Orçamento republicano e liberdade igual. 2018. (Congresso).

▪

I Congresso Internacional International Society and Law. Direito
Tributário, Econômico e Financeiro. 2018. (Congresso).

▪

II Congresso Pernambucano de Direito Tributário. Federalismo fiscal e
as desigualdades regionais. 2018. (Congresso).

▪

III Congresso Brasileiro de Processo Civil e Constitucional.
Pronunciamento de abertura. 2018. (Congresso).

▪

IV Congreso Internacional hispano-luso-brasileño: derechos
humanos/direitos humanos. Direitos Fundamentais e o Direito
Financeiro na contemporaneidade. 2018. (Congresso).

▪

Mesa de debates "Os impactos da sonegação fiscal no mercado
concorrencial".Os impactos da sonegação fiscal no mercado
concorrencial. 2018. (Outra).

▪

Reunião Conselho de Altos Estudos de Finanças e Tributação.Impostos
camuflados: os pontos cegos das propostas de reforma tributária. 2018.
(Outra).
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▪

Reunião Conselho de Altos Estudos de Finanças e Tributação.De
inadimplente a criminoso: o novo entendimento sobre ICMS. 2018.
(Outra).

▪

VI Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais.Meios alternativos de
solução de conflitos, a Lei nº 13.606/2018 e o processo judicial tributário.
2018. (Encontro).

▪

VIII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral.As novas regras da CFEM
e suas consequências na competitividade das empresas. 2018.
(Simpósio).

▪

XI Giornate Italo-Spagnolo-Brasiliane di Diritto Costituzionale. 2018.
(Congresso).

▪

XIII Simpósio Nacional de Direito Constitucional.Orçamento republicano
e liberdade igual. 2018. (Simpósio).

▪

XXII Congresso Internacional de Direito Tributário. Tributação e
concorrência. 2018. (Congresso).
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