ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
-EMERJPROVA DE SELEÇÃO - CP I
CURSO DE PREPARAÇÃO À CARREIRA DA MAGISTRATURA
11 DE NOVEMBRO DE 2007

I - TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Disserte sobre a atuação do Poder Judiciário na tutela dos direitos da 3ª geração.
(máximo de 20 linhas)

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
O Supremo Tribunal Federal passou recentemente a entender que o mandato
eletivo vincula-se ao partido político e não mais ao candidato eleito.
Tal mudança de entendimento, alterando significativamente a democracia
representativa ou indireta, configura mutação constitucional? Disserte sobre o tema.
(máximo de 20 linhas)

II - DIREITO CIVIL
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Disserte sobre o requisito subjetivo de validade do negócio jurídico. (máximo de 20
linhas).

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Discorra a respeito da responsabilidade civil do incapaz à luz do Código Civil de
2002, mencionando expressamente o dispositivo legal que a fundamenta, bem como a
natureza jurídica da mesma. Deverão, ainda, ser elencados os requisitos legais
necessários para caracterização da referida responsabilidade. (máximo de 20 linhas).

III - DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
Discorra sobre o efeito devolutivo do recurso de apelação, em especial no que diz
respeito à sua extensão e profundidade. (máximo de 20 linhas)
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2ª. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (10 PONTOS)
Em demanda em que se discute relação de consumo, pode o demandado
(fornecedor, prestador de serviços ou fabricante) denunciar à lide o seu próprio
funcionário, na tentativa de obter o reconhecimento de um eventual direito de regresso na
própria sentença? (máximo de 20 linhas)

3ª. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (10 PONTOS)
Até que momento processual o autor pode desistir da ação? Há necessidade de
anuência da parte contrária para tanto? E para a desistência do recurso já interposto,
também há necessidade de concordância? (máximo de 20 linhas)

IV - DIREITO EMPRESARIAL
1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
O incapaz pode praticar atos empresariais? (máximo de 20 linhas)

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
João, sócio-gerente da sociedade JPH Informática Ltda., com participação de 50%
no capital social, foi citado em ação judicial, onde os outros dois sócios, cada um com
participação de 25% no capital social, requerem a exclusão de João do quadro social, sob
a alegação de cometimento de falta grave, consistente no não-recolhimento de tributos.
João não quer se retirar da sociedade e dispõe de prova de que os tributos não
foram quitados no devido prazo em razão da precária situação financeira por que passa a
sociedade, mas que já foi requerido o devido parcelamento. Se você fosse contratado
como advogado de João, quais os principais argumentos apresentaria na defesa de seu
cliente? (máximo de 20 linhas)

V - DIREITO PENAL

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS)
O que é, discorra e dê exemplo de lex mitior. (máximo de 20 linhas)

2ª. QUESTÃO DE DIREITO PENAL (10 PONTOS)
O consentimento da vítima tem relevância penal? Esclareça, fundamentando.
(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, com relação aos
personagens envolvidos: (máximo de 20 linhas)
“Xerxes e Zeno, estudantes, casados, moradores da Zona Sul desta Cidade,
respectivamente com 19 e 17 anos de idade, foram surpreendidos e presos pelos policiais
militares Vilmar e Yedo, do 19º BPM, quando ofereciam à venda, na porta da Escola
Municipal Cícero Pena, em Copacabana, 36 “trouxinhas” de maconha e 15 “papelotes” de
cocaína, os quais estavam com ambos e foram arrecadados. Em poder de Zeno foi
encontrada e apreendida a importância de R$ 280,00 proveniente das vendas e com
Xerxes, ainda, uma arma calibre.38 com a numeração raspada. Levados à 12ª DP, ambos
confirmaram que vinham se dedicando a esta atividade há cerca de dois meses,
adquirindo o entorpecente de um “moto-boy” que fazia ponto na Ladeira dos Tabajaras, o
qual ainda não foi localizado pela autoridade policial.”

VI - DIREITO PROCESSUAL PENAL
1ª QUESTÃO (10 PONTOS)
Era uma guerra de famílias. Para vingar a morte de seu pai, Elesbão resolveu
matar os (cinco) filhos da família inimiga. Em março de 2004, conseguiu matar o primeiro.
Nos quatro meses subseqüentes matou os demais. Para consumar os crimes, ficou de
tocaia.
Foi condenado pela prática dos cinco crimes em continuidade delitiva ( CP, art. 121
§ 2º, II e IV, c/c o art. 71, parágrafo único). Em relação a cada crime o juiz fixou a pena de
15 ( quinze) anos de reclusão e, por causa da continuidade específica, operou um
aumento de ½ ( metade) , chegando a 22( vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão. Elesbão , nas circunstâncias, protestou por novo júri.
Indaga-se se o recurso deve ser recebido. Resposta fundamentada. (máximo de
20 linhas)
2ª QUESTÃO (10 PONTOS)
Em ação penal de iniciativa privada, explique como se traça a diferença entre a
decadência do direito de queixa e a renúncia tácita ao mesmo direito. (máximo de 20
linhas)
3ª QUESTÃO (10 PONTOS)
Elesbão colocou em sua janela um martelo. Observou que o movimento da rua era
grande, mas ficou tranqüilo, porque o parapeito era largo e o martelo estava bem
acomodado e , assim, ninguém corria perigo de ser atingido, afinal de contas ele não
queria isto, nem admitia a possibilidade de tal fato acontecer. Novamente se certificou de
que havia segurança. Em seguida, afastou-se para pegar uma escada. Acontece que uma
forte corrente de vento fez a janela bater e o martelo caiu na cabeça de uma pessoa que
morreu na hora. Elesbão, que já era reincidente em crime doloso, ficou apavorado e fugiu.
O Ministério Público o denunciou por aquele crime e, em razão de sua fuga,
requereu que se decretasse sua prisão preventiva.
O candidato é o juiz e deve decidir, fundamentadamente, sobre o pleito ministerial.
(máximo de 20 linhas)
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VII - DIREITO DO CONSUMIDOR - QUESTÃO ÚNICA (10 PONTOS)
Quais as hipóteses legais que existem na Lei n° 8078/90 de inversão do ônus da
prova, seja ope legis, seja ope judicis? (máximo de 20 linhas).

VIII – LÍNGUA PORTUGUESA

1ª. QUESTÃO – REDAÇÃO (20 PONTOS)
“O tráfico de drogas é a terceira fonte de renda ilegal do mundo — a primeira é a
venda ilegal de armas e a segunda a pirataria. Os crimes relativos a entorpecentes
representam 35% dos processos que correm na 2ª Vara da Infância e Juventude de São
Paulo. No Rio de Janeiro, só não são frutos do tráfico os crimes passionais. Estima-se
que o tráfico movimenta quase R$ 30 milhões por mês só na favela da Rocinha, a maior
da América Latina. Um levantamento da ONU constatou que no mundo o tráfico
movimenta aproximadamente US$ 400 bilhões por ano e tem cerca de 200 milhões de
consumidores.”
Revista Consultor Jurídico, 1 de maio de 2006 (Legalizar venda e uso de drogas pode
reduzir a criminalidade? Priscyla Costa)

Elabore uma dissertação argumentativa, de 25 a 30 linhas, a respeito do
seguinte tema:
REPRIMIR, DESCRIMINALIZAR OU LEGALIZAR; COMO ENFRENTAR O PROBLEMA
DAS DROGAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA?

IMPORTANTE: A correção gramatical, a coesão, a coerência, o adequado registro da
língua, a consistência dos argumentos, entre outros aspectos, serão considerados como
critérios de correção.
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2ª QUESTÃO ( 10 PONTOS)

Leia o texto abaixo:
“Se nos distanciarmos por um momento do homem singular e considerarmos a
sociedade, ou melhor, as sociedades, dos homens, se deixarmos de nos referir à vida do
indivíduo e contemplarmos aquela vida complexa, tumultuada e sem interrupção das
sociedades humanas, que é a História, o fenômeno da normatividade nos aparecerá de
modo não menos impressionante e ainda mais merecedor da nossa reflexão. A História
pode ser imaginada como uma imensa torrente fluvial represada: as barragens são as
regras de conduta, religiosas, morais, jurídicas, sociais, que detiveram a corrente das
paixões, dos interesses, dos instintos, dentro de certos limites, e que permitiram a
formação daquelas sociedades estáveis, com as suas instituições e com os seus
ordenamentos, que chamamos de ‘civilização’. Há, indubitavelmente, um ponto de vista
normativo no estudo e na compreensão da história humana: é o ponto de vista segundo o
qual as civilizações são caracterizadas pelos ordenamentos de regras nas quais as ações
dos homens que as criaram estão contidas. A história se apresenta então como um
complexo de ordenamentos normativos que se sucedem, se sobrepõem, se contrapõem,
se integram. Estudar uma civilização do ponto de vista normativo significa, afinal,
perguntar-se quais ações foram, naquela determinada sociedade, proibidas, quais foram
ordenadas, quais permitidas, significa, em outras palavras, descobrir a direção ou as
direções fundamentais em que se conduzia a vida de cada indivíduo.”
Norberto Bobbio (Teoria da norma jurídica. Trad. Fernando
Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 3.ed. rev. ampl. Bauru/SP: EDIPRO, 2005. p. 2425)
Considere o trecho:

“(...) é o ponto de vista segundo o qual as civilizações são caracterizadas pelos
ordenamentos de regras nas quais as ações dos homens que as criaram estão
contidas.”

Registre no caderno de respostas a opção correta:

a) A expressão “nas quais” poderia ser substituída por “de que”.
b) A expressão “nas quais” poderia ser substituída por “cuja”.
c) O termo “as”–em “que as criaram” –é um pronome pessoal do caso oblíquo.
d) O termo “as” – em “que as criaram” – é um artigo definido feminino plural.
e) O termo “as” – em “que as criaram” – pode ser substituído por “lhes”
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3ª QUESTÃO ( 10 PONTOS)

Observe os dois trechos a seguir:

1. “Estima-se que o tráfico movimenta quase R$ 30 milhões por mês só na favela da
Rocinha”
2. “Se nos distanciarmos por um momento do homem singular e considerarmos a
sociedade, ou melhor, as sociedades, dos homens...”
Registre no caderno de respostas a alternativa correta e justifique, em 5 linhas, a
sua opção:
Em relação às seguintes afirmações:
I.Os termos destacados têm a mesma classe gramatical.
II.No trecho 1, o termo destacado poderia ser colocado em posição proclítica.
III.No trecho 2, o termo destacado introduz uma oração subordinada.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a alternativa I está correta.
Apenas a alternativa II está correta.
Apenas a alternativa III está correta.
Todas as alternativas estão corretas.
Todas as alternativas estão erradas.

BOA SORTE !
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