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

 
PROVA DE SELEÇÃO - CP I  

 
CURSO DE PREPARAÇÃO À CARREIRA DA MAGISTRATURA 

 
03 DE JUNHO DE 2007 

 
 
 
I - TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
 
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 

 Admite a vigente ordem constitucional a edição de medidas provisórias por 
Governador de Estado e Prefeito Municipal? (máximo de 20 linhas) 

 
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
  

Em que consiste o princípio da laicidade do Estado? (máximo de 20 linhas) 
 

 
 
II - DIREITO CIVIL 
 
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 
 ALFREDO é proprietário de imóvel no Condomínio Y, localizado na Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro, embora resida na cidade de Teresópolis. O imóvel localizado no 
Condomínio Y somente é utilizado aos finais de semana, quando a família de ALFREDO 
viaja para o Rio de Janeiro. 
  O Condomínio Y, em assembléia condominial para a qual ALFREDO foi 
regularmente convocado, aprovou, por maioria, a adesão do condomínio à determinada 
Associação de Moradores, com a finalidade de os condôminos poderem utilizar o ônibus 
(transporte), que é disponibilizado pela referida Associação de Moradores. O Condomínio 
Y passa, então, a cobrar juntamente com a boleta de cobrança do condomínio mensal, a 
mensalidade de adesão, bem como a taxa de transporte.  
 ALFREDO se insurge contra a referida cobrança, ao argumento de que não 
participou da assembléia e que a aprovação dos condôminos foi por maioria e não por 
unanimidade. Sustenta, também, que não deseja utilizar o referido transporte, não 
podendo ser obrigado ao pagamento da mensalidade de adesão e da taxa de transporte. 

 

 ⇒ Pergunta-se: (responda justificadamente)) 
  

 a) ALFREDO, na qualidade de condômino do Condomínio Y, é obrigado ao 
pagamento da mensalidade e da taxa de transporte? 
 
 b) O Condomínio Y pode promover a cobrança da mensalidade e da taxa de 
transporte juntamente com a boleta mensal de cobrança da cota de condomínio?    
 

(Máximo de 20 linhas no total da questão)  
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2ª. QUESTÃO DE DIREITO CIVIL (10 PONTOS) 
 
 
 ALVARO e MADALENA iniciaram convivência em comum no ano de 1992. No 
referido ano, ALVARO, após já se encontrar convivendo sob o mesmo teto com 
MADALENA, passou três meses na Inglaterra a trabalho e, quando retornou, encontrou 
MADALENA grávida. ALVARO possuía o estado civil de solteiro, enquanto que 
MADALENA possuía o estado civil de casada, considerando que ainda não havia 
promovido a separação ou o divórcio de seu consorte anterior. O divórcio de MADALENA 
somente foi realizado no ano de 1996.  
 Quando do nascimento, ALVARO assumiu a criança, registrando-a em seu nome. 
Com o passar dos anos, ALVARO foi verificando que a criança não possuía traços de 
semelhança consigo, fato que causou várias indagações, até que MADALENA confessou 
que o menino era filho de seu marido, com o qual tinha mantido relacionamento amoroso 
enquanto ALVARO se encontrava na Inglaterra. Mediante a descoberta de tal fato, houve 
o rompimento da convivência comum, no ano de 1997.   
 MADALENA, então, propõe ação de reconhecimento de união estável, cumulada 
com pedido de partilha de imóvel adquirido em nome de ALVARO, no ano de 1993. O 
advogado de MADALENA fundamenta o pedido no disposto na Lei dos Conviventes (Lei 
n° 9.278, de 10 de maio de 1996).  
 Durante a instrução do processo não restou produzida qualquer prova no sentido 
de que MADALENA teria contribuído para a aquisição do referido imóvel, somente 
havendo prova relativamente à convivência duradoura, pública e contínua, ressalvada a 
época que ALVARO permaneceu no exterior a trabalho. 
 
 ⇒ Pergunta-se: (responda justificadamente) 

 
a) Restou caracterizada a união estável entre os litigantes, ou o fato que deu 

ensejo à separação se mostra suficiente para promover a sua descaracterização?  
 
b) E quanto ao pedido de partilha de bens deverá ser acolhido ou não? Explique.   
 
(Máximo de 20 linhas no total da questão)  

 
 
 
III - DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
  
 O que é preclusão e quais as suas espécies? Os seus efeitos também se operam 
em relação ao magistrado? (máximo de 20 linhas) 

 
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 
 O art. 191 do CPC, que estabelece que os litisconsortes terão prazo em dobro para 
se manifestarem nos autos quando tiverem diferentes advogados, permanece sendo 
aplicado quando apenas um dos litisconsortes tiver sucumbido e recorrido?  (máximo de 
20 linhas) 
  
3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 
 Estabeleça a natureza jurídica da liquidação de sentença, indicando as suas 
modalidades e o recurso da decisão que a aprecia, à luz das recentes reformas no Código 
de Processo Civil. (máximo de 20 linhas) 
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IV - DIREITO EMPRESARIAL 
 
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 

 
   Cinco empresários resolvem constituir sociedade, obedecidas as regras que 
comandam a sociedade limitada. Em razão de dificuldades concernentes à comprovação 
do estado civil de um deles, os atos constitutivos ainda não puderam ser registrados, 
embora as atividades a que se destina o contrato já estejam em funcionamento, com 
prestação de serviço de atendimento médico de urgência.  
 
 Neste caso, como se considera a responsabilidade dos contratantes? E quanto ao 
patrimônio constitutivo desta sociedade, qual a sua natureza?  (máximo de 20 linhas) 
 
 
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
   
  Em decisão assemblear, o diretor de assuntos culturais de uma sociedade 
anônima aberta, no início deste ano de 2007, opondo-se à venda de um veículo Mercedes 
Benz, 1999, por R$20.000,00, foi instado a conseguir melhor preço pelo automóvel pelo 
diretor de patrimônio e pelo diretor financeiro que, ainda por decisão do colegiado, deram-
lhe, na mesma  ata  em que  a dissidência ficou lavrada, o prazo de 15 dias para a 
obtenção de melhor oferta.  
 Vencidos 10 dias no prazo, o diretor de assuntos culturais propôs, depositando o 
quantitativo, em conta da sociedade, a aquisição do veículo por R$30.000,00. Com o 
depósito realizado, os demais administradores deliberaram que a companhia entrasse 
com ação contra o diretor dissidente, buscando ressarcimento por perdas e danos, em 
razão do passar do tempo, bem como a destituição do dirigente que faltara com o dever 
de lealdade, visto que o conflito de interesse era evidente e os prejuízos inevitáveis. 
  Em contestação, o réu levanta preliminar de ilegitimidade ativa porque a 
deliberação fora tomada em Assembléia Geral Extraordinária, negando, no mérito, a sua 
responsabilidade, esclarecendo que a aquisição do veículo por preço superior a que seria 
vendido, configurava vantagem para a entidade. O juiz, ao decidir o pleito, julgou 
improcedente, condenando a companhia ao pagamento das custas e honorários.  
 
 O examinando deverá, esclarecendo os fundamentos, explicar se a decisão foi ou 
não correta.  (máximo de 20 linhas) 
 
 
 
V - DIREITO PENAL 
 
 
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 
 Em que se distingue o crime falho, do crime impossível por absoluta impropriedade 
do objeto? Dê exemplo de cada uma dessas situações.  (máximo de 20 linhas) 
 
 
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
 

Que se entende por princípio da ubiqüidade?  (máximo de 20 linhas) 
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3ª. QUESTÃO DE DIREITO PENAL (10 PONTOS) 
 

Capitule os crimes que exsurgem da seguinte notícia de jornal: 
 
“Na tarde de ontem, a polícia prendeu em flagrante o estudante A, de 19 anos, 

quando o mesmo submetia a adolescente B à prática de atos libidinosos consistentes em 
apalpadelas, beijos lascivos e introdução do pênis no ânus da vítima.  

B, que tem 13 anos, contou aos policiais que fora convidada por A para assistir  a 
um filme na residência deste, à rua G, apartamento 301, Lins, mas que lá chegando, ele 
misturara alguma coisa na bebida que lhe ofereceu, o que a fez desfalecer, perdendo a 
consciência. 

No interior do apartamento de A foram apreendidos 18 invólucros (“sacolés”) de 
cloridrato de cocaína, totalizando 9 gramas, e 40 embalagens (“trouxinhas”) de cannabis 
sativa L., maconha, totalizando 80 gramas, confessando A que as tinha adquirido num 
local de venda (“boca”) da Favela do Alemão e que seriam para uso próprio , mas que 
também costumava vender a alguns colegas, o que o ajudaria a pagar suas despesas. Foi 
também localizado dentro de um armário um revólver Taurus, calibre. 32, com a 
numeração raspada, afirmando ele que se trataria de uma arma também adquirida na 
referida “boca”. 

Encaminhada a exame pericial, o auto de exame de corpo delito de B confirmou 
que a paciente era virgem, e que apresentava algumas equimoses recentes em seu ânus.  
“A ofereceu aos policiais, C e D, que haviam sido acionados por uma vizinha, R$ 2.000,00 
em dinheiro e seu automóvel Palio para não ser conduzido à Delegacia de Polícia”.  
(máximo de 20 linhas no total da questão). 

 
 

 
VI - DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
 
1ª QUESTÃO (10 PONTOS) 
 

 O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, requereu, com êxito, a prisão 
preventiva do réu, que foi executada. O fundamento para a decretação da cautelar foi o 
fato de duas fundamentais testemunhas terem dito à autoridade policial que haviam sido 
ameaçadas pelo então indiciado, para que apresentassem versão que lhe fosse favorável. 
 Encerrada a fase probatória, ficou nítido que nenhuma testemunha sofrera ameaça 
do réu para que depusesse a seu favor. Ao contrário, ficou esclarecido que o réu havia 
pedido às testemunhas que dissessem a verdade, para que ele não fosse indevidamente 
condenado, o que elas interpretaram erradamente. 

  Nas circunstâncias, o defensor do réu, provando sua primariedade, sua boa 
conduta social, sua residência e trabalho fixos, requereu ao juiz que lhe concedesse a 
liberdade provisória nos termos autorizados pelo parágrafo único do art. 310 do Código de 
Processo Penal.  

 Explique de modo fundamentado se o pleito defensivo deve ser deferido tal como 
formulado. (máximo de 20 linhas) 

 
 

2ª QUESTÃO  (10 PONTOS) 
 
 Esclareça quando se pode considerar que uma denúncia é inepta. Fundamente. 
(máximo de 20 linhas) 
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3ª QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL (10 PONTOS) 
 
 O Ministério Público apelou da sentença condenatória, pleiteando a exasperação 
da penas que foram aplicadas no mínimo legal, tendo sido a privativa de liberdade 
substituída por duas restritivas de direitos, com que o recorrente também não se resignou. 
Não houve recurso defensivo, porque, intimado, o réu manifestou o desejo de não 
recorrer e seu defensor concordou com ele. Os julgadores de segundo grau verificaram 
que, a rigor, não havia prova suficiente para uma condenação. 
  Esclareça de maneira fundamentada se poderão absolver o réu, apesar do 
princípio da inércia da jurisdição e apesar de ele não ter apelado.  (máximo de 20 linhas) 
 
 
VII - DIREITO DO CONSUMIDOR -  QUESTÃO ÚNICA  (10 PONTOS) 
 
 Logo após constatar que o ar condicionado de seu carro começou a apresentar 
defeito no funcionamento, ROSA CUIDADOSA se dirige a uma concessionária do 
fabricante, no mesmo dia, obtendo como resposta que, por se tratar de possível falha na 
resistência que põe o aparelho em funcionamento, a troca da peça teria que ser 
imediatamente efetivada, sob pena de ser causado ao veículo um maior prejuízo. 
  Após deixar o automóvel para o necessário reparo, a consumidora foi 
surpreendida com a cobrança pelo serviço realizado, uma vez que a garantia contratual, 
segundo lhe foi informado pelo atendente da prestadora de serviços, há poucos dias 
terminara. Além da peça, a concessionária cobrou, ainda, o valor correspondente à mão-
de-obra empregada. Apesar de alegar que a compra do automóvel ocorrera há pouco 
mais de um ano, a consumidora, insistentemente, renova o pedido de atendimento 
gratuito, o que lhe é, jocosamente, e pela terceira vez, negado.  
 Como advogado da consumidora, uma vez comprovado o pagamento, é possível 
obter a reparação civil? Sob qual(is) fundamento(s)? (resposta justificada - máximo de 20 
linhas). 
 
 
VIII – LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1ª. QUESTÃO – REDAÇÃO   (20 PONTOS) 
 
LEIA ATENTAMENTE O TEXTO QUE SE SEGUE: 
 

O embrião e o Supremo 
 

 É louvável a iniciativa do Supremo Tribunal Federal de provocar uma discussão 
sobre o embrião antes de tomar uma decisão acerca das pesquisas com células-tronco. 
Esse tipo de discussão ampla e substantiva sobre o estatuto do embrião faltou quando da 
votação da lei da biodiversidade, uma lei que foi votada às pressas sob a pressão dos 
lobbies no Congresso. Tratar numa mesma lei a possibilidade do plantio de soja 
transgênica e do uso de células-tronco é no mínimo estranho, pois são questões de peso 
ético muito diferente. Havia pressa na votação sobre a soja transgênica, e aproveitou-se 
para introduzir na mesma lei a norma sobre o uso de células embrionárias humanas em 
pesquisas. 
 Não houve, então, a coragem para um debate mais sério sobre aspectos que não 
podem ficar reduzidos ao âmbito jurídico do “pode” ou “não pode” casuístico; um debate, 
antes de tudo, com enfoque na ética, que vá aos pressupostos antropológicos e 
simbólicos das ações humanas. Essas ações humanas não respondem apenas a 
necessidades imediatas, mas passam mensagens de longo prazo que requerem 
interpretação. Entretanto, para entrar neste debate devem-se abandonar posições e 
interesses e abordar questões de fato relevantes. 
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 A falta de uma discussão que integre diferentes saberes é sentida no Brasil desde 
a introdução de novas biotecnologias e sua respectiva legislação. Isto ocorre porque não 
existe um órgão nacional para a bioética, que promova essa análise com a participação 
da sociedade. Nessas condições, a discussão fica reduzida a um círculo de especialistas 
identificados com os cientistas. 
 Não se pode reduzir um debate que envolve significados simbólicos mais 
profundos ao puro contexto jurídico: são temas que exigem antes uma abordagem 
segundo a ética, que não pode ser identificada com a simples normatização jurídica. 
 Por isso, o debate sobre o embrião não deve ficar circunscrito à comunidade dos 
cientistas, dos juristas e aos representantes de organismos da sociedade, mas necessita 
incluir pensadores das áreas de ciências humanas, principalmente a filosofia e a teologia, 
para que a perspectiva ética seja assegurada. 
 Em outros países, principalmente os europeus, questões relacionadas às 
biotecnologias são continuadamente discutidas em profundidade. Por que não se segue, 
por exemplo, o modelo do Comitê Nacional de Bioética da França, que conduziu, com os 
diferentes segmentos da sociedade, um exame pormenorizado sobre o estatuto do 
embrião? 
  A reflexão sobre a ética nos procedimentos científicos, no Brasil, tem sido 
substituída pelo exame sociológico, pela regulamentação jurídica e, no caso da 
biotecnologia, pela opinião de cientistas. E os cientistas — conforme presenciamos na 
audiência pública, realizada no Supremo Tribunal Federal — não têm uma opinião 
uniforme sobre a origem da vida e do próprio estatuto do embrião. 
 Se a religião, na Idade Média, era o princípio de organização social e os seus 
representantes ditavam normas e definiam dogmas, na Idade Moderna, a ciência e o 
sistema técnico por ela criado ocupam progressivamente esse lugar de configuração 
social, povoando o imaginário das pessoas e estabelecendo cânones de comportamento. 
Os cientistas são os novos sacerdotes que oferecem a salvação e mostram o que se deve 
crer. Se o Iluminismo, no século XVIII, foi a crítica da onipotência social da religião, a 
bioética, no século XX, surgiu como um contraponto crítico da onipotência da ciência e da 
técnica. 
 Entender, entretanto, a bioética como moderadora dos efeitos, muitas vezes 
nefastos, do progresso científico seria esvaziá-la de sua função de crítica da ciência e da 
técnica. O dever fundamental da filosofia, de investigar a natureza do conhecimento e os 
fundamentos do bem e do mal na sociedade, encontra-se ausente nesse tipo de 
“bioética”, oriunda da opinião de cientistas, sem familiaridade com a problemática da ética 
contemporânea. 
 É, portanto, inócuo e inconseqüente promover audiências públicas para, na melhor 
das hipóteses, delas obter vagas diretrizes para as políticas públicas, como as que serão 
consagradas nas decisões do Supremo Tribunal Federal. 
 
   VICENTE DE PAULO BARRETTO e JOSÉ ROQUE JUNGES 
    O Globo ( 19.05.2007.Opinião - Página 7) 
 
 
 Desenvolva uma dissertação argumentativa posicionando-se a respeito do 
tema: o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas.   
 
 
Atenção: no processo de correção, serão observados os seguintes aspectos: correção 
gramatical; coerência, clareza e coesão textual; consistência dos argumentos. 
 

(máximo de 40 linhas) 
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2ª QUESTÃO ( 10 PONTOS) 
 
   Indique a alternativa que melhor sintetiza o tema do texto transcrito e justifique 
(máximo de 10 linhas): 
 

   a) Os autores são contrários ao uso de células-tronco em pesquisas científicas; 
 
   b) Os autores acreditam que a decisão sobre o uso de células-tronco em 

pesquisas deve decorrer de um debate aberto apenas à comunidade científica; 
 
   c) Os autores defendem a participação da sociedade, mediante a inclusão de 

pensadores ligados à filosofia e à teologia, no debate sobre o uso das células-tronco; 
 
   d) Os autores defendem o uso das células-tronco em pesquisas científicas. 

 
 
 
3ª QUESTÃO ( 10 PONTOS) 
 
 
 Considere o trecho transcrito: 
 
  “Não se pode reduzir um debate que envolve significados simbólicos mais 
profundos ao puro contexto jurídico...” 
 
   Observe agora o trecho acima ligeiramente modificado: 
 
    “Não se pode reduzir um debate, que envolve significados simbólicos mais 
profundos, ao puro contexto jurídico...” 
    
 
 Pergunta-se: o emprego das vírgulas, no segundo trecho, modifica o sentido 
do texto? Justifique. (máximo de  10 linhas) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA SORTE ! 


