
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
COORDENAÇÃO GERAL DO ESTÁGIO FORENSE 

 
42º CONCURSO DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO FORENSE 

 
 
 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 
 
1ª Questão (valor 2 pontos). 
O artigo 1201, do novo Código Civil reza que “É de boa fé a posse, se o possuidor ignora o 
vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.” A seu turno, o artigo 1217, do mesmo 
diploma, diz que “O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a 
que não der causa.”.  Essa boa-fé a que alude esse último dispositivo é subjetiva ou objetiva? 
Explique de forma fundamentada, diferenciando os institutos. 
 
2ª Questão (valor 2 pontos) 
Devidamente citado em uma determinada demanda, o réu ofereceu contestação tempestiva. 
Após a apresentação de sua defesa, mas ainda dentro do prazo inicialmente previsto, entende 
que deixou de mencionar determinados pontos importantes em sua peça processual e 
apresenta nova contestação, em substituição àquela anteriormente oferecida. Essa conduta é 
possível? Explique de forma fundamentada. 
 
 
 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
1ª Questão (valor 2 pontos) 
CAIO, desejando matar sua esposa MÉVIA, a leva para o quarto munido de um revolver calibre 
38. Após trancar a porta, CAIO efetua dois tiros na cabeça de MÉVIA, momento em que, ainda 
possuindo 04 munições intactas no tambor de sua arma, desiste da execução do crime. Em 
seguida, CAIO leva sua esposa para o Hospital e impede a ocorrência do resultado morte. 
Diante do caso narrado, defina o instituto jurídico aplicável e a responsabilidade penal de 
CAIO. 
 
2ª Questão (valor 2 pontos) 
É possível requerer, em Alegações Finais, redução de pena para a pessoa que está sendo 
processada por tráfico de entorpecentes e que não tem em sua Folha de Antecedentes 
Criminais qualquer anotação? Em que casos? Responda indicando o dispositivo legal. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

 
Questão única (valor 2 pontos) 
Discorra sobre os requisitos essenciais para a configuração da RESPONSABILIDADE CIVIL 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, indicando o dispositivo constitucional que a fundamenta. 
 
 
 

BOA SORTE! 


