ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
-EMERJPROVA DE SELEÇÃO - CP I - 2º SEMESTRE/2014
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PARA A CARREIRA DA
MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

08 DE JUNHO DE 2014

I - TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Disserte, em até 20 linhas, sobre o seguinte tema:
“Greve de servidor público”.
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Disserte, em até 20 linhas, sobre o seguinte tema:
“Competência legislativa do Município”.
II - DIREITO CIVIL
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
O cônjuge supérstite, casado com o falecido pelo regime da comunhão parcial de
bens, concorre com os descendentes dele na partilha dos bens particulares?
(máximo de 20 linhas)
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Em contrato de compra e venda de imóvel realizado entre a empresa Y, na
qualidade de promitente vendedora, e a empresa Z, na qualidade de promitente
compradora, constou cláusula penal moratória aplicável à empresa promitente
compradora, em caso de descumprimento das obrigações contratuais. Na referida
promessa de compra e venda não constou nenhuma cláusula penal moratória que
eventualmente fosse aplicável à promitente vendedora, caso esta descumprisse as
obrigações contratuais.
Pergunta-se: Em caso de descumprimento das obrigações contratuais por parte
da empresa promitente vendedora (negativa de outorga da escritura definitiva, por
exemplo), seria possível acolhimento de tese que pleiteasse a inversão da cláusula
penal moratória?
(máximo de 20 linhas)
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III - DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Instaurado processo em que se observa o procedimento ordinário, iniciado pela
propositura de ação por um substituto processual, no exercício de sua legitimidade
extraordinária, pretende o réu oferecer, tempestivamente, reconvenção.
É admissível tal modalidade de resposta? Caso positivo, em que circunstâncias?
Resposta objetivamente justificada. (máximo de 20 linhas)

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
O que se entende por sentença ultra petita? (máximo de 20 linhas)

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Quais os requisitos para a concessão de antecipação urgente da tutela inibitória?
(máximo de 20 linhas)

IV - DIREITO EMPRESARIAL
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Quais as distinções (apresente pelo menos 5 ) entre os institutos da “resolução
da sociedade em relação a um sócio “ e a “dissolução”?
(máximo de 20 linhas)
2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Tanto no Código Civil (art. 912, parágrafo único) quanto em leis especiais
(Decreto nº 57.663/66, art. 12, e Lei nº 7.357/85, art. 18, § 1º), o endosso parcial é
nulo.
Explique as razões desta prescrição legal. (máximo de 20 linhas)
V - DIREITO PENAL
1ª QUESTÃO (10 PONTOS)
Que são ofendículas ou ofensáculas, e qual sua relevância no Direito Penal?
(máximo de 20 linhas)
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2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Que se entende por exceção da verdade e exceção de notoriedade?
(máximo de 20 linhas )

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Esclareça qual ou quais dos crimes que exsurge(m) da seguinte notícia de jornal:
“Josinaldo encontrou na via pública um talonário de cheques de Jesuíno, com um
único cheque em branco, e após preencher o mesmo com o valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), apresentou-o ao “caixa” do Banco sacado. Sucede que o funcionário,
desconfiado por não se identificar a assinatura nele aposta como sendo de Jesuíno,
constante no cartão de autógrafos deste, chamou a segurança bancária, sendo
Josinaldo preso em flagrante delito. O fato foi registrado na 14ª DP.”
(máximo de 20 linhas )
VI - DIREITO PROCESSUAL PENAL
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Explique a incidência do princípio da proporcionalidade na disciplina das prisões
cautelares, com especial ênfase nos princípios parciais (subprincípios) que o integram.
(máximo de 20 linhas)

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
O Ministério Público pediu a prisão temporária de Pedro Pedreira, conhecido
estuprador e assaltante, com o objetivo de facilitar a investigação de um delito de
latrocínio em que esse indivíduo figura como suspeito. Na ocasião, o órgão
encarregado da persecução penal em juízo demonstrou que Pedro possuía diversas
anotações em sua folha penal, bem como a existência de largos setores da sociedade
que desejavam a prisão do investigado.
Indaga-se: Você, como Juiz (a), o que decidiria? ( máximo de 20 linhas)
3ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Defina “sistema” e, em seguida, exponha as características que, ao longo da
história, marcaram os sistemas processuais. (máximo de 20 linhas)
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VII - DIREITO DO CONSUMIDOR

QUESTÃO ÚNICA (10 PONTOS)
Ao se dirigir à loja onde adquiriu seu aparelho celular duas semanas antes,
pretendendo trocá-lo em virtude de vício consistente em falha em cinco teclas
numéricas, que evidentemente o impede de utilizar o produto, André foi comunicado
pelo preposto que o prazo para troca por defeito era de sete dias, conforme carimbo
aposto na nota fiscal do telefone por ocasião da compra, e que a reclamação deveria
ser feita perante o fabricante, já que o comerciante não tem qualquer responsabilidade
por falha na fabricação ou montagem do produto, conforme estabelece o art. 12 do
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
Declara, por fim, que a responsabilidade subsidiária da loja somente existiria se o
fabricante não estivesse identificado, conforme art. 13 do mesmo estatuto legal, e que a
garantia, embora ainda vigente, não tem aplicabilidade ao comerciante.
Assiste razão ao preposto da loja? Explique. (máximo de 20 linhas)

VIII – LÍNGUA PORTUGUESA - REDAÇÃO : ( 40 PONTOS )

Recentemente, aprovou-se novo texto para a conhecida Lei da Palmada, em que
se busca punir com mais rigor quem agir com violência e constrangimento abusivo em
relação a crianças e adolescentes.
Com base nesse fato, pense na implicação de tal lei, levando em consideração a
fala de Victor Nunes Leal:
“Tal é o poder da lei que a sua elaboração reclama precauções severíssimas. Quem faz
a lei é como se estivesse acondicionando materiais explosivos. As consequências da
imprevisão e da imperícia não serão tão espetaculares, e quase sempre só de modo
indireto atingirão o manipulador, mas podem causar danos irreparáveis.” (LEAL, Victor
Nunes. Estudos de direito público. Rio de Janeiro, 1960)
Elabore um texto dissertativo-argumentativo, empregando obrigatoriamente entre
25 e 30 linhas, em que se discuta aplicabilidade, efetividade e implicações da Lei da
Palmada no Brasil.

BOA SORTE !!!
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