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Direito Processual Civil
Ação
1) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2016
A respeito da jurisdição, da ação e dos sujeitos do processo, julgue o item subsecutivo.
Na hipótese de substituição processual, é vedada pela legislação processual civil a intervenção do
substituído como assistente litisconsorcial.
Certo
Errado

Jurisdição e Competência
2) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
A respeito da competência e da petição inicial, julgue o item a seguir.
Embora a competência internacional não seja exclusiva, em razão da prevenção, a ação intentada
perante tribunal estrangeiro induz litispendência.
Certo
Errado

3) CESPE - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
Julgue o item seguinte, relativo à intervenção de terceiros e à resposta do réu.
O meio adequado para a arguição de incompetência do juízo, independentemente de sua
natureza, é a oposição de exceção de incompetência, que deverá ser devidamente instruída com a
indicação do juízo competente para o julgamento da demanda.
Certo
Errado

Partes e Procuradores
4) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
Citado em ação declaratória de paternidade, o réu procurou a DP e comprovou preencher os
requisitos para ser atendido. Na sentença, os pedidos do autor foram julgados improcedentes.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que foi observado
o devido processo legal.
O autor não será condenado a pagar honorários advocatícios, pois estes não são devidos em favor
da DP.
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Certo
Errado

5) CESPE - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
Acerca da capacidade postulatória e do litisconsórcio, julgue o item a seguir.
A capacidade postulatória, definida como a autorização legal para atuar em juízo, é prerrogativa
de advogados públicos e privados e defensores públicos, por exemplo.
Certo
Errado

6) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2016
A respeito da jurisdição, da ação e dos sujeitos do processo, julgue o item subsecutivo.
O juiz que constatar a incapacidade processual da parte em determinada ação deverá julgar
extinto o processo.
Certo
Errado

7) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2016
A respeito da jurisdição, da ação e dos sujeitos do processo, julgue o item subsecutivo.
Situação hipotética: Determinado réu criou embaraço à efetivação de decisão judicial provisória.
Considerando a gravidade dessa conduta, o magistrado aplicou multa de 15% sobre o valor da
causa. Assertiva: Nessa situação, a imposição da multa é legítima, visto que a conduta do réu
constitui ato atentatório à dignidade da justiça.
Certo
Errado

Litisconsórcio
8) CESPE - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
Acerca da capacidade postulatória e do litisconsórcio, julgue o item a seguir.
O litisconsórcio do tipo unitário ocorre quando um bem jurídico pertence, ao mesmo tempo, a
mais de uma pessoa, o que gera pluralidade de sujeitos no polo ativo da relação processual.
Certo
Errado

Intervenção de Terceiros
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9) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2016
No que se refere à intervenção de terceiros em processos e aos poderes, deveres e
responsabilidade do juiz, julgue o item subsequente.
Situação hipotética: Terceiro juridicamente interessado requereu sua intervenção no processo na
qualidade de assistente, mas uma das partes alegou que faltaria ao requerente o interesse jurídico
para intervir. Assertiva: Nessa situação, o juiz deverá determinar a suspensão do processo para
decidir o incidente.
Certo
Errado

Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça
10) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2016
No que se refere à intervenção de terceiros em processos e aos poderes, deveres e
responsabilidade do juiz, julgue o item subsequente.
De acordo com a legislação processual civil, o juiz poderá determinar a dilação de prazo
processual antes de encerrado o prazo regular, a fim de conferir maior efetividade à tutela do
direito.
Certo
Errado

11) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
Citado em ação declaratória de paternidade, o réu procurou a DP e comprovou preencher os
requisitos para ser atendido. Na sentença, os pedidos do autor foram julgados improcedentes.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que foi observado
o devido processo legal.
O defensor público pôde usufruir de prazos em dobro para falar nos autos.
Certo
Errado

Atos Processuais
12) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
Citado em ação declaratória de paternidade, o réu procurou a DP e comprovou preencher os
requisitos para ser atendido. Na sentença, os pedidos do autor foram julgados improcedentes.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que foi observado
o devido processo legal.
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A contestação apresentada pelo defensor teve de ser acompanhada de procuração outorgada pelo
réu.
Certo
Errado

13) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2016
À luz do Novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte, referente aos prazos e aos atos
processuais.
Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios distintos, terão prazos
contados em dobro, incluindo os referentes a processos em autos eletrônicos.
Certo
Errado

14) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2016
À luz do Novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte, referente aos prazos e aos atos
processuais.
As partes poderão negociar as datas em que os atos processuais serão praticados, desde que essas
datas atendam às especificidades do processo.
Certo
Errado

15) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2016
À luz do Novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte, referente aos prazos e aos atos
processuais.
Citações, intimações e penhoras poderão ser realizadas no período de férias forenses bem como
nos feriados e nos dias úteis fora do horário regular, independentemente de autorização judicial,
respeitando-se a regra constitucional da inviolabilidade de domicílio.
Certo
Errado

16) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2016
À luz do Novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte, referente aos prazos e aos atos
processuais.
Os prazos processuais podem ser fixados em meses, dias, horas, minutos ou outra unidade de
medida, quando houver a possibilidade de sua estipulação pelas partes ou pelo juiz; os prazos
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contados em dias, sejam judiciais ou legais, serão contados somente em dias úteis.
Certo
Errado

17) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2016
Acerca da formação, da suspensão e da extinção do processo, julgue o item a seguir.
Quando da extinção do processo, o pronunciamento judicial se dará por sentença.
Certo
Errado

18) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Direito/2016
No que diz respeito às normas processuais, aos atos e negócios processuais e aos honorários de
sucumbência, julgue o item que se segue, com base no disposto no novo Código de Processo
Civil.
As partes capazes podem, antes ou durante o processo, convencionar sobre os seus ônus,
poderes, faculdades e deveres processuais, sendo sempre indispensável a homologação judicial
para a validade do acordo processual.
Certo
Errado

19) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Direito/2016
No que diz respeito às normas processuais, aos atos e negócios processuais e aos honorários de
sucumbência, julgue o item que se segue, com base no disposto no novo Código de Processo
Civil.
No que se refere à comunicação dos atos processuais, aplica-se às entidades da administração
pública direta e indireta a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo em autos
eletrônicos, para o recebimento de citações e intimações, que serão preferencialmente realizadas
por meio eletrônico.
Certo
Errado

20) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Direito/2016
No que diz respeito às normas processuais, aos atos e negócios processuais e aos honorários de
sucumbência, julgue o item que se segue, com base no disposto no novo Código de Processo
Civil.
A nulidade decorrente da falta de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem
7
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Direito Processual Civil
Delegado da Polícia Federal

jurídica nos processos em que deveria atuar como tal somente pode ser decretada após a
manifestação do membro do Ministério Público sobre a existência ou inexistência de prejuízo.
Certo
Errado

Tutela Provisória
21) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Direito/2016
Julgue o item a seguir, referente à tutela provisória e aos meios de impugnação das decisões
judiciais conforme o novo Código de Processo Civil.
A denominada tutela provisória não pode ter natureza satisfativa, uma vez que essa modalidade
de tutela jurisdicional se presta unicamente a assegurar a futura eficácia de tutela definitiva,
resguardando direito a ser satisfeito.
Certo
Errado

22) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2016
No que se refere à formação, extinção e suspensão do processo bem como à tutela provisória,
julgue o item que se segue.
A tutela provisória requerida pela parte em caráter incidental depende de pagamento de custas.
Certo
Errado

23) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2016
Acerca da formação, da suspensão e da extinção do processo, julgue o item a seguir.
Considera-se proposta a ação somente após a citação válida do réu.
Certo
Errado

Formação, Suspensão e Extinção do Processo
24) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2016
Acerca da formação, da suspensão e da extinção do processo, julgue o item a seguir.
O juiz deverá conceder à parte oportunidade para corrigir vício que possa resultar na extinção do
processo sem resolução do mérito.
Certo
Errado
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25) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Direito/2016
No que diz respeito às normas processuais, aos atos e negócios processuais e aos honorários de
sucumbência, julgue o item que se segue, com base no disposto no novo Código de Processo
Civil.
Em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, o magistrado deve conceder à
parte oportunidade para, se possível, corrigir vício processual antes de proferir sentença
terminativa.
Certo
Errado

26) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2016
No que se refere à formação, extinção e suspensão do processo bem como à tutela provisória,
julgue o item que se segue.
A perda da capacidade processual do representante legal da parte configura hipótese de
suspensão do processo.
Certo
Errado

Procedimento
27) CESPE - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
Julgue o item seguinte, relativo à intervenção de terceiros e à resposta do réu.
A arguição de questões preliminares de litispendência, coisa julgada e defeito de representação
constituem modalidades de defesa de natureza dilatória, devendo ser apresentadas na
contestação.
Certo
Errado

28) CESPE - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
A respeito de sentença e coisa julgada, julgue o item que se segue.
A sentença é composta basicamente de três partes: relatório, fundamentação e dispositivo,
determinando a lei processual que o juiz, quando considerar adequado, poderá dispensar o
relatório.
Certo
Errado

29) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
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A respeito dos recursos, do cumprimento de sentença, da revelia e das provas, julgue o item que
se segue.
Caso o réu perceba, antes de proferida a sentença, que incidiu em erro ao confessar os fatos, a
revogação da prova deverá ser requerida incidentalmente.
Certo
Errado

30) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
A respeito da competência e da petição inicial, julgue o item a seguir.
A cumulação de pedidos na petição inicial contra um mesmo réu está condicionada à conexão
entre os pedidos.
Certo
Errado

Execução
31) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
A respeito dos recursos, do cumprimento de sentença, da revelia e das provas, julgue o item que
se segue.
O pedido de penhora online dos valores devidos dispensa o esgotamento das diligências para
encontrar outros bens do executado.
Certo
Errado

32) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Direito/2016
Julgue o item a seguir, referente à tutela provisória e aos meios de impugnação das decisões
judiciais conforme o novo Código de Processo Civil.
Caso determinado ente da Federação interponha reclamação constitucional no STF para garantir
a observância de súmula vinculante supostamente violada em decisão judicial, ao despachar a
petição inicial, o relator da reclamação poderá determinar a suspensão do processo ou do ato
impugnado, devendo requisitar informações da autoridade que tiver praticado o ato, além de
determinar a citação do beneficiário da decisão impugnada para contestar.
Certo
Errado

Recursos
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33) CESPE - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
Julgue o item subsequente, relacionados a recursos.
No âmbito do STJ, são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, ao julgar
recurso especial, divirja do julgamento de outra turma.
Certo
Errado

34) CESPE - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Direito/2016
Julgue o item a seguir, referente à tutela provisória e aos meios de impugnação das decisões
judiciais conforme o novo Código de Processo Civil.
Se o recurso principal for conhecido, mas não for provido pelo tribunal, o recurso adesivo deverá
ser considerado manifestamente prejudicado porque, conforme determinado pela legislação, se
subordina ao recurso interposto de forma independente.
Certo
Errado

Juizados Especiais
35) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
Acerca dos juizados especiais cíveis comuns e federais, julgue o item seguinte.
Nos juizados especiais cíveis, em razão de o processo seguir critérios de oralidade, economia
processual e celeridade, é inaplicável o princípio do duplo grau de jurisdição.
Certo
Errado

36) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
Acerca dos juizados especiais cíveis comuns e federais, julgue o item seguinte.
Para evitar dano de difícil reparação, é permitido ao juiz deferir, de ofício ou a requerimento das
partes, medidas cautelares no curso dos processos em trâmite nos juizados especiais federais
cíveis.
Certo
Errado

37) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
Acerca dos juizados especiais cíveis comuns e federais, julgue o item seguinte.
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Compete ao juizado especial federal cível processar, conciliar e julgar ações populares e
mandados de segurança que impugnem atos de autoridades federais, se os valores das causas
forem inferiores a sessenta salários mínimos.
Certo
Errado

38) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
Acerca dos juizados especiais cíveis comuns e federais, julgue o item seguinte.
Nos juizados especiais federais cíveis, não há reexame necessário nem prazos diferenciados, em
relação ao particular, para a fazenda pública.
Certo
Errado

Mandado de Segurança
39) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
A respeito do mandado de segurança, da ação civil pública e da execução fiscal, julgue o item que
se segue.
É cabível a impetração de mandado de segurança enquanto pendente recurso administrativo
dotado de efeito suspensivo contra ato qualificado como ilegal.
Certo
Errado

40) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
A respeito do mandado de segurança, da ação civil pública e da execução fiscal, julgue o item que
se segue.
O Ministério Público atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei nas ações civis públicas em que
não for parte e, em se tratando de mandados de segurança, deverá ser intimado pelo juízo para
exarar parecer.
Certo
Errado

41) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
A respeito do mandado de segurança, da ação civil pública e da execução fiscal, julgue o item que
se segue.
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É incabível mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado por administrador
de concessionária de serviços públicos.
Certo
Errado

42) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
A respeito do mandado de segurança, da ação popular e da ação de improbidade administrativa,
julgue o item subsequente.
O recurso contra decisão em mandado de segurança que anule demissão de servidor público
poderá ser interposto pela autoridade coatora.
Certo
Errado

Da Ação Popular
43) CESPE - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
A respeito de sentença e coisa julgada, julgue o item que se segue.
A coisa julgada constituída na ação popular, assim como a constituída na ação civil pública, tem
eficácia oponível contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator.
Certo
Errado

44) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
A respeito do mandado de segurança, da ação popular e da ação de improbidade administrativa,
julgue o item subsequente.
De acordo com o STJ, o juiz pode determinar, na ação popular, a anulação do ato lesivo ao
patrimônio público, sendo-lhe vedado, entretanto, determinar o ressarcimento, o que exige
instrução probatória em processo de conhecimento.
Certo
Errado

Ação Civil Pública
45) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
A respeito do mandado de segurança, da ação civil pública e da execução fiscal, julgue o item que
se segue.
A DP não tem legitimidade para propor ação civil pública.
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Certo
Errado

Ação de Improbidade Administrativa
46) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
A respeito do mandado de segurança, da ação popular e da ação de improbidade administrativa,
julgue o item subsequente.
Em se tratando de ação de improbidade administrativa, sendo imputada ao réu conduta lesiva ao
erário, configura-se o periculum in mora, requisito para a concessão de medida cautelar de
indisponibilidade patrimonial.
Certo
Errado

Execução Fiscal
47) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
Decidido anteriormente pelo juízo de direito, nos autos da recuperação judicial, que o adquirente
de unidade produtiva via alienação naquele processo não responderia pelas obrigações do
devedor (art. 60, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/2005), tal deliberação sobrepõe-se a qualquer
decisão sobre a matéria advinda de juízos diversos, sob pena de inibição do propósito tutelar e da
operacionalidade do mencionado diploma legal. (AgRg no CC 112638 / RJ, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Órgão Julgador S2 – Segunda Seção do STJ, Data do Julgamento 10/8/2011)
Tendo como referência inicial a jurisprudência apresentada, julgue o item subsequente.
A referida jurisprudência não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal
contra os sócios da sucessora.
Certo
Errado

48) CESPE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
Decidido anteriormente pelo juízo de direito, nos autos da recuperação judicial, que o adquirente
de unidade produtiva via alienação naquele processo não responderia pelas obrigações do
devedor (art. 60, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/2005), tal deliberação sobrepõe-se a qualquer
decisão sobre a matéria advinda de juízos diversos, sob pena de inibição do propósito tutelar e da
operacionalidade do mencionado diploma legal. (AgRg no CC 112638 / RJ, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Órgão Julgador S2 – Segunda Seção do STJ, Data do Julgamento 10/8/2011)
Tendo como referência inicial a jurisprudência apresentada, julgue o item subsequente.
A alienação de filial ou unidade produtiva isolada de uma empresa que sofre processos de
14
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execução fiscal — no caso de a sociedade empresária não estar submetida à falência ou processo
de recuperação judicial — ensejará a responsabilidade, por sucessão, do adquirente em relação à
integridade do crédito tributário se o alienante cessar o exercício de qualquer atividade mercantil.
Certo
Errado

49) CESPE - ATA (DPU)/DPU/2016
A respeito do mandado de segurança, da ação civil pública e da execução fiscal, julgue o item que
se segue.
A dívida ativa da fazenda pública diz respeito tanto às dívidas tributárias quanto às não
tributárias e abrange correção monetária, juros e multa de mora, além de outros encargos que
estejam previstos em lei ou contrato.
Certo
Errado

Gabarito
1) Errado
6) Errado
11) Certo
16) Certo
21) Errado
26) Certo
31) Certo
36) Certo
41) Certo
46) Certo

2) Errado
7) Certo
12) Errado
17) Certo
22) Errado
27) Errado
32) Certo
37) Errado
42) Certo
47) Errado

3) Errado
8) Certo
13) Errado
18) Errado
23) Errado
28) Errado
33) Certo
38) Certo
43) Errado
48) Certo

4) Errado
9) Errado
14) Certo
19) Certo
24) Certo
29) Errado
34) Errado
39) Errado
44) Errado
49) Certo

5) Certo
10) Certo
15) Certo
20) Certo
25) Certo
30) Errado
35) Errado
40) Certo
45) Errado
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