
I - TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

 Em que consiste a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução 
de texto  referida no art.  28,  parágrafo  único,  da  Lei  Federal  nº  9868,  de  10 de 
novembro de 1999? (máximo de 20 linhas)

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

Segundo a doutrina, classificam-se as normas, quanto ao seu conteúdo, em 
regras  ou  preceitos  e  princípios.  Comente  tais  espécies  de  normas em face  do 
disposto nos arts. 37, caput, e 29, caput, da Constituição da República. (máximo de 
20 linhas)

II - DIREITO CIVIL

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

ALFREDO  e  sua  mulher  Naira  ajuízam  ação  de  reparação  por  danos 
materiais,  cumulada  com pleito  de  indenização  por  danos  morais,  em razão  de 
acidente automobilístico. Narram que, em 02.02.2000, quando se encontravam em 
viagem, tiveram o veículo de sua propriedade abalroado pelo veículo da ré. Que ao 
tentarem ultrapassar o veículo da ré, após quase terminada a manobra, o veículo da 
ré saiu para a esquerda, também na tentativa de ultrapassar outro veículo, quando 
bateu na lateral  traseira direita do veículo dos autores, provocando a capotagem 
deste. 

Ambos os autores sofreram vários ferimentos e ficaram impedidos de seguir 
viagem, na medida em que permaneceram hospitalizados durante vários dias. 

Regularmente  citada,  a  ré  contesta  o  pedido,  argüindo  a  ocorrência  de 
prescrição,  considerando  que  a  ação  somente  foi  proposta  em  05.04.2005, 
fundamentando seu pleito no disposto no artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V, do 
Código Civil. No mérito, a ré sustenta que o sinistro decorreu de culpa dos próprios 
autores, pedindo a improcedência do pleito inicial. 

⇒ Pergunta-se:

Você, atuando como juiz da causa, como resolveria a argüição de prescrição 
formulada pela parte ré? (máximo de 20 linhas)

1



2ª. QUESTÃO – DIREITO CIVIL (10 PONTOS)

Alexandre e sua mulher propõem ação de revisão de cláusula contratual, com 
pedidos  de  declaração  de  abusividade  e  de  restituição  de  indébito,  em  dobro. 
Sustentam  que  adquiriram  apartamento  da  empresa  Aliena  Incorporação  e 
Empreendimentos Ltda, pelo preço total de R$ 100.000,00, com sinal de 30% (trinta 
por cento) do referido valor. O restante do preço foi financiado em 10 (dez anos), 
pela própria incorporadora, a ser pago em prestações mensais. 

A  ação  foi  ajuizada  em  face  da  empresa  Aliena  Incorporação  e 
Empreendimentos Ltda, construtora do prédio no qual fica situado o apartamento 
adquirido pelos autores, ao argumento de cobrança de juros superiores ao limite 
legal e também da prática de anatocismo mensal. 

A parte ré sustenta a legalidade das cobranças, ao argumento de existência 
de previsão contratual expressa, invocando a observância do princípio do pacta sunt 
servanda. A prova pericial realizada comprovou as alegações dos autores. 

Decida a questão, sem a necessidade de elaborar sentença. Basta dirimir a 
controvérsia fundamentadamente. (máximo de 20 linhas) 

III - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

Diferenças e semelhanças entre  dever e  ônus processual.  (máximo de 20 
linhas)

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

Diferenças entre ação e processo. (máximo de 20 linhas)

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

O que são pressupostos processuais? (máximo de 20 linhas)

IV - DIREITO EMPRESARIAL

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

Em processo de reintegração de posse, em razão de arrendamento mercantil, 
ajuizado  contra  uma  sociedade  arrendatária,  não  localizada  nas  diligências 
citatórias,  a  arrendadora  requereu  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica, 
para  responsabilizar  os  sócios  da  entidade  ré.  Sabendo-se  que,  no  contrato  de 
arrendamento, alguns integrantes da pessoa jurídica ré assumiram responsabilidade 
em caráter solidário, exponha o seu pensamento sobre o indeferimento do Juiz à 
pretensão desconsideratória. (máximo  de 20 linhas)
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2ª. QUESTÃO – DIREITO EMPRESARIAL (10 PONTOS)

Informática Ltda. ajuizou ação indenizatória contra Telespaço S/A alegando a 
prevalência  do  registro  de  marca  no  INPI,  em  contraposição  ao  uso  de  nome 
semelhante, com pedido de registro perante a FAPESP, entidade que lavra assentos 
de nome de domínio – Internet. 

Diante  do  argumento  sustentador  da  preservação,  você,  juiz,  impediria  o 
registro de nome de domínio? Por quê? (máximo 20 linhas)

V - DIREITO PENAL

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

Que se entende por abolitio criminis? Dê exemplo. (máximo de 20 linhas)

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

Quem é garantidor ou garante? Esclareça. (máximo de 20 linhas)

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS)

Preceitua o art. 30 do C.P. que “não se comunicam as circunstâncias e as 
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. 

Assim: que são circunstâncias? E condições? E o que são elementares? 

Dê exemplo de duas situações: uma onde as circunstâncias e condições são, 
e outra, onde não são elementares de determinado crime. (máximo  de 20 linhas).

VI - DIREITO PROCESSUAL PENAL

1ª QUESTÃO (10 PONTOS)

Instaurado inquérito para apurar crime de extorsão mediante seqüestro, em 
que Elesbão estaria  envolvido  como um de seus possíveis  autores,  o  Ministério 
Público requereu ao juiz a decretação de sua prisão temporária, tendo em vista que 
as testemunhas a serem ouvidas oferecem várias desculpas à autoridade policial 
para não comparecerem à delegacia, sendo certo que tal comportamento, segundo 
o Ministério Público, decorre do intenso temor que sentem do indiciado.

 O magistrado,  porém,  depois  de  examinar  o  inquérito  e  os  fundamentos 
ministeriais,  não  deferiu  o  requerimento,  entendendo  que  não  havia  nos  autos, 
indicação objetiva da causa da recusa das testemunhas.

 Diante  da  decisão do magistrado,  indaga-se se o  Ministério  Público 
poderia valer-se de algum remédio legal para tentar obter, no segundo grau, o 
decreto da prisão temporária do indiciado. Em caso positivo, indique qual o 
remédio  que  poderia  ser  adotado  e  fundamente.  Em  caso  negativo, 
fundamente, da mesma forma, sua resposta. (máximo de 20 linhas)

2ª QUESTÃO – DIREITO PROCESSUAL PENAL (10 PONTOS)
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Polifênia, pessoa pobre, vítima de crime de ação penal pública condicionada à 
representação, foi à delegacia e narrou à autoridade policial que o possível autor do 
crime era Elesbão.  A autoridade policial deflagrou a primeira fase da persecução e, 
durante  ela,  apurou  que,  além de  Elesbão,  também eram possíveis  autores  da 
infração penal Bistênio e Cristófaro. 

O Ministério Público, recebendo os autos e entendendo haver justa causa, 
ofereceu denúncia contra os três, a qual foi recebida. Nas circunstâncias, Bistênio e 
Cristófaro ajuizaram ação de habeas corpus,  pedindo ao Tribunal de Justiça que, 
nos termos do art. 43, III, do Código de Processo Penal, trancasse quanto a eles a 
ação penal, porque a vítima não os incluiu na sua representação. 

Explique,  de modo fundamentado,  se o pedido  dos dois  deve ou não ser 
julgado procedente.  (máximo de 20 linhas)

3ª QUESTÃO – DIREITO PROCESSUAL PENAL (10 PONTOS)

Diga  se  no  nosso  sistema  processual  penal  há  a  denominada  jurisdição 
voluntária. Fundamente. (máximo de 20 linhas)

VII - DIREITO DO CONSUMIDOR

QUESTÃO ÚNICA:

De  acordo  com  a  propaganda  veiculada  em  revista  especializada,  P.  C. 
comparece  à  loja  ofertante,  ainda  no  primeiro  dia  em que  ocorreu  a  circulação 
daquele periódico, visando à aquisição do bem anunciado. 

Lá chegando, foi atendido pelo próprio dono do comércio varejista que, se 
desculpando pela “viagem quase perdida”, disse ao frustrado comprador que, em 
razão das inúmeras vendas até então realizadas,  apenas dispunha de um outro 
bem, quase igual ao anunciado, porém um pouquinho mais caro, que, por certo, 
melhor iria atendê-lo. 

O consumidor, todavia, argumentando que na oferta divulgada, além de não 
existir  qualquer  informação  sobre  tal  peculiaridade,  não  havia  indicação sobre  a 
quantidade  a  ser  disponibilizada  para  a  venda,  como  também  a  existência  de 
produto  similar  substitutivo,  mas  com  preço  superior  ao  anunciado,  insistiu  na 
efetivação da compra, o que foi, de forma jocosa, repudiado pelo vendedor, que, em 
alto e bom som, disse-lhe que era melhor procurar uma loja no Paraguai, lugar ideal 
para a compra de bugigangas, aliás, o preferido por nove entre dez idiotas. 

Na qualidade de advogado do consumidor, responda:
 

a) é juridicamente viável impor ao vendedor o cumprimento da oferta, tal 
qual anunciada? 
b) em caso afirmativo, qual o fundamento jurídico a ser utilizado?
c) em caso de sucesso, poderá ser também pleiteado valor reparatório 
por danos morais?

Justifique todas as respostas. (máximo de 20 linhas no total)

VIII – LÍNGUA PORTUGUESA

1ª. QUESTÃO – REDAÇÃO (20 PONTOS)
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+-
LEIA  ATENTAMENTE OS  TEXTOS A SEGUIR:

TEXTO 1:
Da Violência de Nossos Dias     

“[...]

A palavra portuguesa 'violência' (como também em outras línguas latinas e 

mesmo no inglês) vem do latim 'violentia', que significava a 'força que se usa contra 

o direito e a lei'. Violento (violentus) é quem agia com força impetuosa, excessiva, 

exagerada. O emprego retórico da palavra passou a lhe conferir significados cada 

vez mais amplos: a violência dos ventos, a violência das paixões, a violência da 

expressão. E não é senão por violência da expressão primitiva que o termo passou a 

significar qualquer ruptura da ordem ou qualquer emprego de meios para impor uma 

ordem. Em alemão, a palavra 'gewalt' significa ao mesmo tempo 'poder' (no sentido 

da origem do direito) e 'violência' (no sentido de força imposta). Nas línguas latinas, 

a mesma ambigüidade permeia o emprego de palavras como 'poder' e 'dominação', 

que só conseguem superar plenamente seu duplo sentido quando transformadas em 

'autoridade'. O que faz a diferença, aqui como em qualquer outra língua, é o quanto 

de legitimidade (isto é, de anuência ou concordância da parte de quem se encontra 

sob o poder e a dominação, neste caso sob a autoridade) que se confere ao uso do 

poder  e  da  violência.  A  violência,  assim,  significa  o  emprego  da  força  ou  da 

dominação sem legitimidade, isto é, na impossibilidade do conflito e da resistência.

As duas características que se mantiveram, através dos tempos, no emprego 

da palavra 'violência', dizem respeito, portanto, a como se usa e contra quem se usa 

essa expressão. Raramente alguém diz de si  mesmo ser violento, a não ser por 

expiação  de  sentimento  de  culpa.  Violento  é  sempre  o  Outro,  aquele  a  quem 

aplicamos a designação. O emprego da palavra é, assim, performativo, isto é, ao 

empregá-la nós agimos socialmente sobre outrem – seja denunciando uma ação ou 

uma  pessoa,  seja  acusando  um  evento  ou  um  sujeito.  Violência  não  é  uma 

expressão apenas descritiva ou neutra, ela já toma partido, se engaja na própria 

definição  do  ato  ou  do  ator.  O  emprego  socialmente  denunciador  da  palavra 

violência, por isso, tende a reter através dos tempos um significado duro, que em 

última análise não pode ser negociado ou atenuado: o de um ato que viola (do latim 

violens) a integridade de um indivíduo, que não lhe permite a reação e que, portanto, 

transforma-o em mero objeto, numa coisa qualquer a que se pode fazer o que se 

quiser.”

Michel Misse 

TEXTO 2:
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PMs matam jovem que buscava socorro para o pai

Trata-se do caso de dois policiais militares do 3º BPM ( Méier) que  mataram, 

na tarde do dia 3 de novembro, o entregador de pizzas Bruno Ribeiro de Macedo, de 

19 anos, com um tiro no rosto, num acesso à Favela do Jacarezinho.  O  rapaz, 

que estava numa moto, abordou um táxi para que o motorista fosse até a favela 

socorrer seu pai, João Rodrigues Ribeiro, de 77 anos, pois este estava sofrendo um 

derrame. Os policiais alegaram que  atiraram no jovem pensando que ele estava 

assaltando o taxista. O pai acabou morrendo e a mãe, desesperada com as duas 

perdas, teve um princípio de infarto.O crime aconteceu por volta das 14h30min, na 

Rua Viúva  Cláudio. 

[...]  Na  delegacia,  o  soldado  disse  ter  dado  dois  tiros  para  o  alto 

primeiramente, mas depois disparou na direção da moto na qual Bruno estava, para 

evitar que ele fugisse.O policial, autor do disparo, poderá ser indiciado por homicídio 

doloso, cuja pena é 12 a 30 anos. 

A família, revoltada com o acontecido, protestou afirmando que pedirá uma 

indenização ao estado, pois a polícia não pode sair atirando de forma irresponsável. 

O advogado indicado pela comunidade para cuidar do caso afirmou que indenização 

é o de menos:

–O que queremos é justiça para um inocente morto de forma brutal. Falam 

muito  em    cidadania,  mas  que  cidadania  é  essa  que  têm essas  pessoas  da 

comunidade?

Marcus Alencar  e Gabriela Moreira (Texto adaptado:  Jornal O Globo, 4 -5 de 

nov. 2006)

Articule os textos e elabore uma dissertação argumentativa, de 
aproximadamente 30 linhas, a respeito do tema:

 COMO APLICAR A JUSTIÇA EM TEMPOS DE  VIOLÊNCIA?  

QUESTÃO 2 – 10 PONTOS
LEIA OS TRECHOS A SEGUIR:
TRECHO A:
“Violento (violentus) é quem agia com força impetuosa, excessiva, exagerada”
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TRECHO B:
“[...]o  emprego  da  força  ou  da  dominação  sem  legitimidade,  isto  é,  na 

impossibilidade do conflito e da resistência.”

RESPONDA:
Pode-se dizer que o emprego das vírgulas, em ambos os trechos, deu-se pelo 
mesmo motivo? Justifique em aproximadamente 5 linhas.

QUESTÃO 3 – 10 PONTOS

No  trecho  a  seguir,  substitua  o  termo  destacado  por  outro  de  igual  valor 
semântico.

“As duas características que se mantiveram, através dos tempos, no emprego da 

palavra 'violência', dizem respeito,  portanto, a como se usa e contra quem se usa 

essa expressão.”

BOA SORTE !

EMERJ

7


