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         ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
- E M E R J - 

PROVA DE SELEÇÃO - CP I - 1º SEMESTRE/2015 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PARA A CARREIRA DA 
MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
30 DE NOVEMBRO DE 2014 

 
 
I - TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
 

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 

Há distinção jurídica entre o direito do consumidor perante os órgãos públicos em 
geral (Constituição, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, art.22) e o direito 
do usuário nas concessões e permissões de serviços públicos (Constituição, art. 
175,II)? 
 

Disserte em até 20 linhas. 
 

  
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 
 

Cabe antecipação de tutela na representação para a intervenção  da União no 
Estado ou no Distrito Federal, proposta pelo Procurador Geral da República perante o 
Supremo Tribunal Federal? 
 

Responda em até 20 linhas. 
 

 
II - DIREITO CIVIL 
 
 

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)  
  

Dê a distinção entre “frutos” e “produtos”, conceituando ambos. Discorra, ainda, 
sobre a classificação dos “frutos”. 
  

(máximo de 20 linhas) 
 
 
2ª. QUESTÃO  (10 PONTOS)  
  

Seguro de vida. O beneficiário tem direito ao recebimento da indenização, caso a 
morte do segurado decorra de suicídio cometido no primeiro ano de vigência do 
contrato? Responda considerando o entendimento da jurisprudência a respeito do tema. 
 
(máximo de 20 linhas) 
 

 
 

 



 

 

 

 

 2 

III - DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
 

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 

Em processo que tem por objeto reparação de dano resultante de acidente de 

trânsito, o réu denunciou a lide à sua seguradora. 

 É admissível a condenação direta da seguradora em favor do autor? Justifique 

sua resposta. (máximo de 20 linhas) 

 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)          
       

É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença?  (máximo de 20 linhas) 

 
3ª. QUESTÃO (10 PONTOS)  

 Qual o foro competente para a propositura de demanda que tenha por objeto a 

cobrança de indenização decorrente do Seguro DPVAT?(máximo de 20 linhas) 

 
 

 IV - DIREITO EMPRESARIAL 
 
 

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 

Áurea recebeu de Sonia  três notas promissórias emitidas a seu favor, vencíveis, 
respectivamente, em 11/09, 11/10 e 11/11. Quando venceu o primeiro título, a devedora 
enviou correspondência à credora informando que não tinha condição de pagar o título 
vencido nem os vincendos. 

 
A credora ajuizou ação cambial em face da devedora sem ter realizado o 

protesto prévio por falta de pagamento. A devedora alegou a carência do  direito de 
ação.  

Procede a alegação? Justifique com amparo legal. 
 
(máximo de 20 linhas) 
 
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)  
 
 Os sócios do Restaurante Junco do Maranhão Ltda, Luiz Rocha e Magalhães de 
Almeida, receberam em empréstimo material de construção fornecido gratuitamente  
por Humberto Penalva, primo de Luiz Rocha, com a finalidade de ampliar o 
estabelecimento.  Ficou convencionado que o cumprimento da obrigação seria 
realizado após a conclusão da obra, mas antes disso e após a utilização do material, 
sobreveio a falência da pessoa jurídica. 
 
 Qual a situação de Humberto Penalva diante da falência do tomador do 
empréstimo? Justifique e dê o amparo legal. 
   
 (máximo de 20 linhas) 
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 V - DIREITO PENAL 
 
 

1ª QUESTÃO (10 PONTOS)  
 

a) Qual a diferença entre tentativa perfeita, e imperfeita? 
 

b) Em que se distingue o crime falho do crime impossível? 
 

c) Que é tentativa branca ou incruenta? 
  
(máximo de 20 linhas) 
 
 
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
  

a) Dê algumas (no mínimo, três) características da Lei 11.340/06 em  confronto com 
a legislação penal comum. 

 
b) As medidas protetivas da “Lei Maria da Penha” podem ser aplicadas em caso de 

violência doméstica contra homens?  E a casais homoafetivos femininos? 
Esclareça e justifique. 

 
 (máximo de 20 linhas ) 

 
3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 
 

 Comente a seguinte notícia de jornal, explicando e classificando os crimes em 
tese praticados por cada uma das personagens:  
  
“Foi preso ontem e conduzido à 123 DP o ajudante de eletricista Ferdinando, de 26 
anos, o qual na madrugada do dia 12 de novembro de 2014 arremessou, por uma 
janela da boate “Beije-me”, um “coquetel molotov” (garrafa cheia de gasolina, com um 
pavio aceso), causando um incêndio de consideráveis proporções no seu interior, e que 
destruiu parcialmente a boate. Nesta ocasião, vieram a óbito quatro casais, tendo se 
aproveitado desta situação seus cúmplices Garibaldo, de 19 anos, Hariverto, de 18, e 
Ilídio, de 17, para efetuarem a subtração de vários pertences das vítimas, inclusive 
celulares, dinheiro e jóias”. 
   
(máximo de 20 linhas ) 

 

 
   

VI - DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
 

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 

 Identifique e explique os direitos que se originam do princípio da Ampla Defesa. 
 
(máximo de 20 linhas) 
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VI - DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
 
 

 2ª.  QUESTÃO (10 PONTOS) 
   

No que consiste a tríplice dimensão do princípio da Presunção de Inocência? 
 

(máximo  de 20 linhas) 
 
  

3ª.  QUESTÃO (10 PONTOS) 
 

Identifique e explique os princípios que regem o fenômeno da prisão cautelar.    
  
(máximo de 20 linhas) 
 

 

 
VII - DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
 QUESTÃO ÚNICA (10 PONTOS) 
 

Evenilda, uma senhora de setenta e dois anos de idade, seguia para sua casa na 
qualidade de passageira de um ônibus da entidade empresária do setor de transporte 
rodoviário, TRANSPORBOM LTDA. Acontece que, repentinamente, o coletivo foi 
abalroado por um caminhão, causando em Evenilda uma queda de que resultou   
fratura em três vértebras, uma fissura no quadril e um corte na cabeça. A colisão se deu 
em virtude de imprudência do motorista do caminhão, o qual, ao passar por um 
cruzamento, não observou que o sinal estava fechado. 
 

Há responsabilidade civil de TRANSPORBOM LTDA. Perante Evenilda? 
Explique. (máximo de 20 linhas) 
 

 
VIII – LÍNGUA PORTUGUESA   -   REDAÇÃO : ( 40 PONTOS ) 
 

A Constituição garante em seu artigo 5º a liberdade de expressão. Da mesma forma, 
garante a liberdade de crença e de manifestação. 
Analogamente à liberdade de expressão, a tatuagem – embora cada vez mais comum – 
ainda encontra resistência em vários segmentos sociais e profissionais. Nesse âmbito, 
quem a rejeita alega em seu favor não uma postura discriminatória – vedada pela 
Constituição –, mas o exercício da liberdade de crença e manifestação. 

Com base nessa ideia, desenvolva um texto argumentativo, entre 25 e 30 linhas, 
norteando-se pelos seguintes questionamentos: 

Quem traz em seu corpo uma tatuagem responde pelos efeitos do conteúdo ali 
veiculado? 

Quem rejeita a ideia de tatuagem só está exercendo seu direito de crença e 
manifestação? 
 

 
BOA SORTE !!! 


