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Direito Processual Civil (Novo CPC - Lei nº 13.105/2015) 

 
Questão 1: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Princípios do Processo Civil 

Acerca da jurisdição e dos princípios informativos do processo civil, assinale a opção correta. 

 a)  No âmbito do processo civil, admite-se a renúncia, expressa ou tácita, do direito atribuído à 

parte de participar do contraditório. 

 b)  A jurisdição voluntária se apresenta predominantemente como ato substitutivo da vontade 

das partes. 

 c)  A carta precatória constitui exceção ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição. 

 d)  A garantia do devido processo legal se limita à observância das formalidades previstas no CPC. 

 e)  O princípio da adstrição atribui à parte o poder de iniciativa para instaurar o processo civil. 

 

Questão 2: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Da ação (arts. 17 a 20) 

A respeito da ação e dos pressupostos processuais, assinale a opção correta. 

 a)  Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação é feita pelo juiz com base nas 

alegações apresentadas na petição inicial. 

 b)  Na ação de alimentos contra o pai, o menor de dezesseis anos de idade tem legitimidade para 

o processo, mas não goza de legitimidade para a causa. 

 c)  O direito a determinada prestação jurisdicional se esgota com o simples exercício do direito 

de ação. 

 d)  Conforme a teoria concreta da ação, o direito de agir é autônomo e independe do 

reconhecimento do direito material supostamente violado. 

 e)  Na hipótese de legitimidade extraordinária, a presença e a higidez dos pressupostos 

processuais serão examinadas em face da parte substituída. 

 

Questão 3: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Da ação (arts. 17 a 20) 

De acordo com a atual sistemática processual civil, no caso de substituição processual, o 

 a)  substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial e, neste caso, sua atuação não se 

subordina à atividade do substituto. 

 b)  substituto atua como assistente simples do substituído, com atuação subordinada à atividade 

deste último quando intervém no processo. 

 c)  substituído não poderá intervir no processo pelas formas de intervenção de terceiro previstas 

na lei, razão pela qual não se submete à coisa julgada. 

 d)  substituto é considerado parte da relação jurídica de direito material e, portanto, tem o poder 

renunciar ao direito sobre o que se funda a ação ainda que o substituído se oponha. 

 e)  substituto poderá reconvir e, assim, deduzir pedido em face da outra parte com fundamento 

na alegação de ser o próprio titular de um direito em relação à parte reconvinda. 

 

Questão 4: IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016 

Assunto: Da ação (arts. 17 a 20) 

Sobre o tratamento que o Novo Código de Processo Civil dá à Jurisdição e à Ação, assinale a 

afirmativa INCORRETA. 
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 a)  Para postular em juízo é necessário ter interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do 

pedido. 

 b)  A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, 

conforme as disposições do Novo Código de Processo Civil. 

 c)  O interesse do autor pode limitar-se à declaração: da existência, da inexistência ou do modo 

de ser de uma relação jurídica; ou da autenticidade ou da falsidade de documento. 

 d)  Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como 

assistente litisconsorcial. 

 

Questão 5: FUNDEP - Proc Mun (Uberaba)/Pref Uberaba/2016 

Assunto: Dos Limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional (arts. 21 a 41) 

Sobre a competência internacional, considere o seguinte caso. 

Duas sociedades empresariais brasileiras, para viabilizar suas atividades em diversos países, 

criaram respectivamente subsidiárias estrangeiras. Firmaram, entre si, contrato de prestação de 

serviço com cláusula de eleição de foro, a qual previa, em primeiro lugar, a regência de obrigações 

pela lei inglesa e, em segundo, a propositura das ações decorrentes dessa relação jurídica perante 

a Justiça britânica. Houve desentendimentos entre elas, e duas sociedades subsidiárias de uma 

das empresas propuseram duas ações na Justiça do Reino Unido. Como ficaram vencidas, a 

sociedade empresarial, representando-as, ajuizou, perante a Justiça brasileira, uma nova ação, 

argumentando que preferiram não recorrer na Inglaterra porque seria extremamente 

dispendioso e inviabilizaria o litígio, além de haver restrições ao direito de defesa. 

Diante desses fatos, assinale a alternativa que não se aplica ao caso. 

 a)  O Poder Judiciário brasileiro deve extinguir a ação sem resolução de mérito, concluindo que 

a autoridade judiciária brasileira seria incompetente para julgá-la porque o comportamento da 

autora, que, após haver sucumbido nas duas ações propostas na Inglaterra, propôs outra ação no 

Brasil, implica, de acordo com o Direito Civil brasileiro, violação da boa-fé objetiva. 

 b)  A utilização da ação perante o Poder Judiciário brasileiro implica, necessariamente, sua 

equiparação à ação rescisória de sentença estrangeira, o que não encontra previsão no Direito 

brasileiro. 

 c)  O art. 90 do CPC reconhece, nesse caso, a inexistência de litispendência entre as causas 

ajuizadas na Inglaterra e no Brasil, além disso, a sentença estrangeira só terá eficácia depois de 

homologada pelo STJ. 

 d)  Uma sentença transitada em julgado sobre o mesmo objeto no Brasil impediria o deferimento 

do pedido de homologação de sentença estrangeira. 

 

Questão 6: IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016 

Assunto: Dos Limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional (arts. 21 a 41) 

De acordo com o Novo Código de Processo Civil, compete à autoridade judiciária brasileira, com 

exclusão de qualquer outra: 

 a)  Processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver 

domiciliado no Brasil. 

 b)  Processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver 

domicílio ou residência no Brasil. 

 c)  Julgar as ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil; ou o réu 

mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou 

obtenção de benefícios econômicos. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 d)  Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao 

inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de 

nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 

 

Questão 7: IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016 

Assunto: Dos Limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional (arts. 21 a 41) 

Segundo o Novo Código de Processo Civil, a cooperação jurídica internacional NÃO terá por 

objeto: 

 a)  Homologação e cumprimento de decisão. 

 b)  Concessão de medida judicial de urgência. 

 c)  Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. 

 d)  Medida processual, mesmo que proibida pela lei brasileira. 

 

Questão 8: VUNESP - Proc Mun (Rosana)/Pref Rosana/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

Compreende-se pelo princípio da perpetuatio iurisdictionis: 

 a) o mandamento constitucional que veda a instituição de tribunais para julgamento de fatos e 

condutas específicas. 

 b) a regra geral que veda a modificação da competência, que é fixada no momento da 

propositura da ação. 

 c) a extraordinária possibilidade de estabilização da competência em juízo absolutamente 

incompetente. 

 d) a vedação à extinção de órgão judiciário em que ainda haja processos em trâmite. 

 e) a vinculação do processo à pessoa física do magistrado, fixada no momento da distribuição da 

ação. 

 

Questão 9: CESPE - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

A respeito da competência, assinale a opção correta. 

 a) Declarada a incompetência, poderá ser conservado o efeito de decisão proferida por juiz 

absolutamente incompetente. 

 b) Tendo o réu domicílio certo, a propositura de execução fiscal no foro da sua residência enseja 

a extinção do processo caso não seja emendada a inicial. 

 c) Sendo demandado estado da Federação, a ação deverá ser proposta pelo réu, 

obrigatoriamente, no foro onde tiver ocorrido o ato que deu origem à demanda. 

 d) Por ser matéria de ordem pública, sendo abusiva a cláusula de eleição de foro, a ineficácia 

pode ser alegada a qualquer momento antes da sentença. 

 e) A atuação do MP como custos legis impede a arguição de incompetência relativa do juízo. 

 

Questão 10: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

A respeito da atuação do Ministério Público (MP), do advogado e do juiz e da competência do 

órgão jurisdicionado, assinale a opção correta. 

 a) A suspeição e o impedimento do juiz podem ser arguidos em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, ou até mesmo após o trânsito em julgado da sentença, mediante ação rescisória. 

 b) A competência para processar e julgar ação reivindicatória de bens imóveis situados em dois 

ou mais municípios é fixada pela prevenção entre os municípios em que o bem estiver situado. 
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 c) A parte que não seja advogado poderá postular em causa própria perante a justiça comum, 

mas com atuação limitada ao primeiro grau de jurisdição, caso na localidade não haja advogados 

ou se os ali existentes se recusarem a fazê-lo ou se encontrarem impedidos para tal. 

 d) Nas ações referentes ao estado e à capacidade das pessoas propostas pelo MP, a falta de 

intervenção deste como fiscal da lei provocará a nulidade do processo. 

 e) A incompetência em razão da matéria e da pessoa pode ser conhecida e declarada de ofício, 

mas a incompetência em razão do lugar e da hierarquia só pode ser declarada mediante 

provocação da parte interessada. 

 

Questão 11: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

À luz da legislação processual civil e da jurisprudência dominante do STJ sobre competência e 

capacidade, assinale a opção correta. 

 a)  Proposta ação de usucapião no foro do domicílio do autor, e não havendo exceção de 

incompetência tempestiva, prorroga-se a competência do juízo perante o qual foi proposta a 

ação, mesmo que seja em local diverso do imóvel usucapiendo. 

 b)  A incompetência relativa somente pode ser arguida por meio de exceção, não podendo o juiz, 

em hipótese alguma, declinar de ofício da competência em razão do lugar. 

 c)  O réu preso não tem capacidade processual, razão pela qual, impõe-se a nomeação de curador 

especial em seu favor. 

 d)  O curador especial tem legitimidade para propor exceção de incompetência, suspeição ou 

impedimento, impugnação ao valor da causa ou à concessão de assistência judiciária, requerer 

provas, contestar, propor reconvenção e apresentar embargos à execução, entre outros meios 

de defesa. 

 e)  A parte requerida poderá oferecer exceção declinatória de foro ainda que o MP ou o juiz, de 

ofício, já tenham suscitado conflito de competência. 

 

Questão 12: UFMT - Adv (PREVICÁCERES)/PREVICÁCERES/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

Consideradas as regras de fixação e modificação da competência, analise: 

I - Dá-se a conexão entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à 

causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 

II - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que sem conexão 

entre eles. 

III - A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 

IV - A competência determinada em razão do valor e do território é inderrogável por convenção 

das partes. 

Está correto o que se afirma em 

 a)  I, II e IV. 

 b)  III e IV, apenas. 

 c)  I, III e IV. 

 d)  II e III, apenas. 

 

Questão 13: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

A respeito de competência absoluta e relativa, segundo legislação vigente, 
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 a)  a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado, pois deve ser 

alegada pelo réu em exceção de incompetência, em peça apartada, no mesmo prazo da 

contestação. 

 b)  a competência prevista em lei para a execução fiscal, é de natureza funcional e, assim, 

absoluta, de modo que pode ser declinada de ofício pelo Magistrado. 

 c)  a incompetência, seja absoluta ou relativa, deve ser alegada pelo réu em preliminar de 

contestação; todavia, caso não o faça no prazo legal, somente esta última se prorroga. 

 d)  o Código prevê que é possível a reunião de duas ações conexas no juízo prevento, ainda que 

se trate de competência em razão da matéria, desde que haja interesse público que justifique a 

união das demandas para único julgamento. 

 e)  a incompetência territorial é relativa e, por isso, não pode ser conhecida de ofício pelo 

Magistrado, razão pela qual se prorroga, caso não seja alegada no momento oportuno. 

 

Questão 14: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

Abílio, advogado competente, recebe duas citações de processos de seus clientes. Ao analisar as 

petições iniciais, bem como a distribuição dos processos, percebe que o processo A, que deveria 

ter sido ajuizado na Comarca de Maré de Cima, o foi na Comarca de Cipó do Mato, e que o 

processo B, que deveria correr em uma Vara de Família, foi distribuído para uma Vara Cível. Abílio 

promete aos seus clientes que irá solucionar esses problemas. 

 De acordo com o regramento do CPC/15, assinale a opção que indica o procedimento que ele 

deverá adotar. 

 a)  Acrescentar uma preliminar de incompetência na contestação, em ambos os casos. 

 b)  Redigir, no processo A, uma exceção de incompetência e, no processo B, uma preliminar de 

incompetência da contestação. 

 c)  Acrescentar, ao processo A, uma preliminar de incompetência na contestação e, ao processo 

B, uma exceção de incompetência. 

 d)  Redigir uma exceção de incompetência, em ambos os casos. 

 

Questão 15: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Provimento/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

De acordo com o Código de Processo Civil em vigência, assinale a alternativa correta: 

 a)  A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão 

sempre propostas no foro do domicílio do réu. 

 b)  O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de relação 

jurídica, bem como da autenticidade ou falsidade de documento, sendo admissível a ação 

declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 

 c)  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, proceder a 

inventário e partilha de bens, situados no Brasil, exceto quando o autor da herança seja 

estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. 

 d)  O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a 

partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em 

que o espólio for réu, exceto quando o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 

 

Questão 16: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

Sobre a competência, 
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 a)  a ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem 

competência absoluta. 

 b)  são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente ao 

registro ou à distribuição da petição inicial, ainda que alterem competência absoluta. 

 c)  serão remetidos à Justiça Federal os processos nos quais intervier a União, incluindo as ações 

de recuperação judicial e falência. 

 d)  uma vez remetidos os autos à Justiça Federal, em razão de intervenção da União, o juízo 

federal suscitará conflito de competência se, posteriormente, esta for excluída do processo. 

 e)  a ação fundada em direito real sobre bem móvel será proposta, em regra, no foro da situação 

da coisa. 

 

Questão 17: IBFC - Adv (Franca)/CM Franca/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

Consoante o disposto no Código de Processo Civil vigente, é competente o foro: 

 a)  do lugar do fato, para a ação de anulação de casamento. 

 b)  de domicílio do réu, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito. 

 c)  do lugar do fato, para a ação de divórcio. 

 d)  do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. 

  

Questão 18: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

A respeito da competência, o novo Código de Processo Civil dispõe que 

 a)  a incompetência relativa do juízo deve ser alegada em exceção de competência, no prazo para 

a resposta. 

 b)  o inventário deve ser proposto, em regra, ao foro de situação dos bens imóveis do autor da 

herança. 

 c)  como regra, nas ações de divórcio, é competente o foro do guardião do filho incapaz e, caso 

não haja filho incapaz, o foro do último domicílio do casal. 

 d)  a ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro de situação da coisa, mas por se 

tratar de competência territorial, se prorroga caso não venha a ser alegada no momento 

oportuno. 

 e)  a ação em que se pleiteia somente o reconhecimento da paternidade, deve ser proposta no 

foro do domicílio do autor. 

 

Questão 19: FUMARC - Tc Leg (CM Dores RP)/CM Dores do RP/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

As normas processuais relativas à competência determinam: 

 a)  É inderrogável a competência fixada em razão da matéria, da pessoa ou da função, já a 

competência fixada em virtude do valor e do território pode ser eleita por convenção das partes. 

 b)  Não compete ao juiz se manifestar sobre a cláusula de eleição de foro nas hipóteses em que 

a competência pode ser determinada por convenção entre as partes. 

 c)  Nos casos de competência relativa previstos na lei, é vedado ao réu, em sede de contestação, 

manifestar-se sobre a escolha do foro feita pelo autor da demanda. 

 d)  Por se tratar de um consectário do princípio da autonomia da vontade, a eleição de foro não 

precisa ser comprovada por escrito, sendo suficiente o seu enquadramento nas hipóteses 

previstas pela legislação relativas à competência absoluta. 

 

Questão 20: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 
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Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

João, casado com Maria no regime da comunhão parcial de bens, é réu em quatro ações, que 

possuem como objeto, respectivamente: 

I. desconstituição de hipoteca sobre imóvel registrado apenas em nome de João. 

II. busca e apreensão de veículo registrado e utilizado apenas por João. 

III. anulação de contrato de compra e venda de bem móvel adquirido exclusivamente por João, 

para seu uso exclusivo, antes 

da celebração do casamento. 

IV. reintegração de posse por esbulho praticado tanto por João quanto por Maria. 

De acordo com o Código de Processo Civil, Maria deverá ser necessariamente citada APENAS para 

as ações cujo objeto está descrito nos itens 

 a)  I e IV. 

 b)  I e III. 

 c)  II, III e IV. 

 d)  II e IV. 

 e)  III e IV. 

 

Questão 21: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

 Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

 I. As condições da ação não estão previstas no Código, o que impede o indeferimento da petição 

inicial por ilegitimidade para a causa ou falta de interesse processual. 

 II. Quando, além do autor, todos os réus manifestarem desinteresse na realização da audiência 

de conciliação, o prazo de contestação tem início, para todos os litisconsortes passivos, com o 

despacho judicial que acolhe as manifestações de desinteresse na realização da audiência de 

conciliação. 

 III. O juiz pode, independentemente de citação, julgar improcedente o pedido que contrariar 

súmula, desde que seja vinculante. Se o pedido contrariar enunciado de súmula não vinculante 

ou julgado em recurso repetitivo, deve ordenar a citação, estando em condições a petição inicial, 

para só depois decidir a questão, em atenção ao princípio do contraditório. 

 IV. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa em relação aos honorários de sucumbência, 

eles não poderão ser cobrados nem em execução, nem em ação própria. 

  

 a)  Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

 b)  Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

 c)  Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

 d)  Estão corretas todas as assertivas. 

 e)  Nenhuma assertiva está correta. 

 

Questão 22: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

Manoel ajuizou ação indenizatória contra Joaquim e o feito tramita regularmente em uma das 

varas cíveis da comarca de Florianópolis-SC. No curso do processo, Joaquim, através de seu 

advogado, altera a verdade dos fatos e provoca incidentes manifestamente infundados. 

  

Neste caso, o Magistrado que preside o feito deverá, de ofício, ou a requerimento da outra parte, 

considerar Joaquim litigante de má-fé e condená-lo a indenizar a parte contrária pelos prejuízos 
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que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que ela efetuou, 

além de pagar multa, em regra, 

 a)  superior a 1% e inferior a 20% do valor corrigido da causa. 

 b)  não excedente a 1% sobre o valor corrigido da causa. 

 c)  superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. 

 d)  não excedente a 2% sobre o valor corrigido da causa. 

 e)  não excedente a 5% sobre o valor corrigido da causa. 

 

Questão 23: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

A médica Carolina é devedora de R$ 100.000,00 (cem mil reais), débito esse originado de contrato 

particular de mútuo, vencido e não pago, no qual figura como credora a advogada Zélia. Diante 

do inadimplemento, Zélia ajuizou ação de cobrança que, após instrução probatória, culminou em 

sentença com resolução de mérito procedente. O juiz não se pronunciou quanto ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência à advogada porque esta atuou em causa própria. A 

omissa sentença proferida transitou em julgado recentemente. 

 Sobre o caso apresentado, segundo o CPC/15, assinale a afirmativa correta. 

 a)  O juiz agiu com acerto ao deixar de condenar Carolina ao pagamento de honorários. 

 b)  Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito do advogado sem natureza 

alimentar. 

 c)  A advogada Zélia não poderá requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em 

favor da sociedade de advogados no qual figura como sócia. 

 d)  O recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta o ajuizamento de ação autônoma 

para definição e cobrança dos honorários de sucumbência. 

 

Questão 24: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

Em país estrangeiro em que possui domicílio e onde estão localizados seus bens imóveis, a 

sociedade empresária Alfa firmou contrato particular de fornecimento de minério com a também 

estrangeira sociedade empresária Beta, estipulando que a obrigação contratual deveria ser 

adimplida no Brasil. A sociedade empresária Alfa, diante do inadimplemento contratual da 

sociedade empresária Beta, ajuizou, perante a 1ª Vara Cível de Montes Claros/MG, ação com o 

propósito de ser indenizada pelos danos materiais sofridos, prestando como caução consistente 

dois veículos de sua propriedade. Após a citação e a realização de audiência de conciliação, a 

sociedade empresária Beta contestou, apresentando pedido de reconvenção, alegando possuir 

direito de ser indenizada materialmente, em razão da relação jurídica contratual regularmente 

constituída entre as litigantes, sob a luz das legislações estrangeira e nacional. 

 Com base no caso apresentado, segundo as regras do CPC/15, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A caução prestada pela sociedade empresária Alfa não poderá ser objeto de pedido de reforço 

durante o trâmite processual. 

 b)  A sociedade empresária Alfa deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos 

honorários de advogado da parte contrária. 

 c)  A sociedade empresária Beta, para admissão de seu pedido reconvencional, deverá prestar 

caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da sociedade 

empresária Alfa. 

 d)  O contrato originado em país estrangeiro, antes do ajuizamento da ação indenizatória, deverá 

ser objeto de homologação perante o Superior Tribunal de Justiça. 
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Questão 25: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

Gerusa ajuizou ação de cobrança em face de Vicente, que, ao final da instrução probatória, 

culminou em sentença de procedência de seu pedido condenatório, tendo o magistrado fixado 

honorários advocatícios de sucumbência em quantia irrisória. O êxito obtido decorreu do 

trabalho desenvolvido pelo Dr. Alonso, advogado particular constituído por Gerusa em razão de 

renúncia ao mandato apresentada por seu antigo advogado, logo após a distribuição da ação. 

Assim que assumiu o patrocínio da causa, o Dr. Alonso identificou que Gerusa não possuía 

recursos suficientes para custear o processo, razão pela qual requereu e obteve o direito de 

gratuidade da justiça para sua cliente. 

 A partir dos elementos do enunciado, com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta. 

 a)  O pedido de gratuidade da justiça deveria ter sido formulado por meio de incidente processual 

em apenso. 

 b)  É cabível apelação versando exclusivamente sobre a majoração do valor dos honorários 

fixados pela sentença, mediante pagamento do preparo pelo Dr. Alonso. 

 c)  A gratuidade da justiça não poderia ter sido deferida pelo juiz, pois Gerusa está assistida pelo 

advogado particular Dr. Alonso. 

 d)  É cabível apelação versando exclusivamente sobre a majoração dos honorários fixados pela 

sentença, sendo dispensável o pagamento do preparo em razão da concessão do direito de 

gratuidade da justiça a Gerusa. 

 

Questão 26: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

Em uma ação que tramita em determinada vara cível, a parte ré alegou falsidade de diversos 

documentos apresentados pelo autor, que, por sua vez, afirmava serem autênticos. Não sendo 

possível verificar a autenticidade dos documentos pela simples análise superficial, o magistrado 

determinou que se procedesse à perícia dos documentos por profissional qualificado. 

 Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta. 

 a)  O custo pelos serviços prestados pelo perito deverão ser rateados por ambas as partes. 

 b)  O custo da perícia será adiantado pelo réu, uma vez afirmada por ele a falsidade do 

documento. 

 c)  O custo do serviço é da Fazenda Pública, porque a perícia foi determinada de ofício pelo 

magistrado e não por qualquer das partes. 

 d)  O pagamento do perito será custeado pelo fundo de custeio da Defensoria Pública, caso uma 

das partes seja assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da Justiça Gratuita. 

 

Questão 27: CESPE - AC TCE PR/TCE-PR/Jurídica/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

Em razão do não pagamento de tributos e da consequente inscrição do contribuinte em dívida 

ativa, determinado município pretende acionar judicialmente esse contribuinte inadimplente. 

Nessa situação, 

 a) caso venha a ser ajuizada a ação, haverá obrigatoriedade de participação do Ministério Público 

no processo como fiscal da ordem jurídica. 

 b) proposta a ação, o réu inadimplente, quando for eventualmente citado, poderá requerer 

gratuidade de justiça, mas a concessão dessa gratuidade não afastará definitivamente a 

responsabilidade do requerente quanto a despesas processuais e honorários advocatícios no 

processo. 
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 c) o Ministério Público poderá exercer a representação judicial do município, caso esse ente 

federativo não possua órgão oficial próprio de representação. 

 d) para receber seu crédito, o município deverá propor ação de conhecimento, com pedido 

condenatório, no domicílio do réu. 

 e) se, proposta a ação, surgir a necessidade de nomeação de curador especial para o réu, essa 

função deverá ser exercida pelo Ministério Público. 

 

Questão 28: IBFC - Adv (Franca)/CM Franca/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

Consoante o disposto no Código de Processo Civil vigente, não há necessidade de citação de 

ambos os cônjuges na ação: 

 a)  fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. 

 b)  que tenha por objeto a constituição de ônus sobre imóvel de um dos cônjuges. 

 c)  que verse sobre direito real imobiliário, quando casados sob o regime de separação absoluta 

de bens. 

 d)  resultante de fato que diga respeito a ato praticado pelos cônjuges. 

 

Questão 29: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Advogado/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

A respeito dos honorários de sucumbência, é correto afirmar: 

 a)  Em caso de sucumbência parcial, os honorários de sucumbência serão compensados entre os 

advogados das partes. 

 b)  Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir 

da citação. 

 c)  Quando o advogado atuar em causa própria são indevidos. 

 d)  Os advogados públicos não perceberão honorários de sucumbência. 

 e)  Nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo. 

 

Questão 30: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 

Assunto: Das Partes e dos Procuradores - sujeitos do processo (arts. 70 a 112) 

A sociedade Palavras Cruzadas Ltda. ajuizou ação de responsabilidade civil em face de Helena e 

requereu o benefício da gratuidade de justiça, na petição inicial. O juiz deferiu o requerimento 

de gratuidade e ordenou a citação da ré. 

 Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência 

econômica, a ré pretende atacar o benefício deferido. 

 Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa correta. 

 a)  O instrumento processual adequado para atacar a decisão judicial é o incidente de 

impugnação ao benefício de gratuidade, que será processado em autos apartados. 

 b)  A ré alegará na contestação que não estão presentes os requisitos para o deferimento do 

benefício de gratuidade. 

 c)  A ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar 

documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida. 

 d)  O instrumento processual previsto para atacar a decisão judicial de deferimento do benefício 

é o agravo de instrumento. 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 
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Pedro e Caio, domiciliados em Macapá – AP, foram vítimas de acidente automobilístico em uma 

rodovia. Supostamente, o acidente foi provocado por Rafael, domiciliado em Belém – PA. As 

vítimas propuseram, separadamente, ações de indenização contra Rafael na justiça comum de 

Macapá. 

 A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com disposições do CPC. 

 a)  Pedro e Caio poderiam ter optado por ingressar em litisconsórcio ativo, caso em que seriam 

considerados como litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, por força do 

princípio da autonomia dos litisconsortes. 

 b)  Como a demanda indenizatória foi proposta na justiça comum, o processo deverá seguir 

necessariamente o procedimento ordinário, rito que viabiliza o contraditório e a ampla defesa ao 

réu nessa situação. 

 c)  A citação do réu deve ser feita necessariamente por oficial de justiça: o CPC veda a citação 

por via postal nas ações de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via 

terrestre. 

 d)  Caso Rafael interponha oportunamente exceção de incompetência relativa, o juiz deve 

declinar de sua competência. 

 e)  Caso as ações sejam distribuídas para órgãos judicias distintos, os processos poderão ser 

posteriormente reunidos em razão da existência de continência. 

 

Questão 32: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2016 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 

Proposta ação de usucapião em relação a uma casa, observa o juiz, de imediato, que a petição 

inicial aludiu apenas à pessoa em cujo nome se encontra registrado o imóvel objeto do pedido, 

sem que na peça processual haja qualquer referência aos proprietários dos imóveis confinantes. 

Nesse cenário, deve o magistrado: 

 a)  proceder ao juízo positivo de admissibilidade da demanda, já que a hipótese é de litisconsórcio 

facultativo; 

 b)  proceder ao juízo positivo de admissibilidade da demanda, já que, embora a hipótese seja de 

litisconsórcio necessário, somente a parte ré pode alegar, em sua contestação, a sua 

inobservância; 

 c)  proceder ao juízo positivo de admissibilidade da demanda, incluindo ex officio na lide os 

litisconsortes faltantes, já que, sendo a hipótese de litisconsórcio necessário, torna-se admissível 

a chamada intervenção iussu iudicis; 

 d)  determinar que o autor, em prazo a lhe ser assinado, requeira a citação dos litisconsortes 

faltantes, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito; 

 e)  proferir, de imediato, sentença terminativa. 

 

Questão 33: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 

Quanto ao litisconsórcio, é correto afirmar: 

 a)  Os litisconsortes sempre serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como 

litigantes únicos, motivo pelo qual os atos e omissões de um não prejudicarão nem poderão 

beneficiar os demais. 

 b)  O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, somente na 

fase de conhecimento, quando esse número comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar 

a defesa. 

 c)  Se um dos litisconsortes passivos contestar a ação, esse fato não obstará a ocorrência dos 

efeitos da revelia em relação a quem não a contestou. 
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 d)  Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, mas somente quem 

pleiteou o andamento será intimado do ato respectivo. 

 e)  O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser 

litisconsortes. 

 

Questão 34: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 

Uma empresa recolheu determinado tributo junto ao Município de Sinop − MT. Posteriormente, 

foi surpreendido com notificação de lançamento tributário pelo Município de Cuiabá − MT, 

relativamente ao mesmo tributo e mesmo fato gerador do tributo já pago para a outra fazenda 

municipal. Caso a autora venha a propor ação de anulação do débito fiscal em face do Município 

de Cuiabá − MT, 

 a)  poderá formar litisconsórcio passivo eventual com relação ao Município de Sinop, pleiteando 

a repetição do indébito no caso de improcedência do seu pedido principal. 

 b)  precisará aguardar o desfecho desta ação para, caso seja improcedente, pleitear a repetição 

do indébito perante o Município de Sinop. 

 c)  poderá formar um litisconsórcio passivo sucessivo com relação ao Município de Sinop, 

pleiteando a repetição do indébito no caso de improcedência do seu pedido principal. 

 d)  precisará formar litisconsórcio necessário entre os dois municípios para que a relação 

processual seja completa. 

 e)  caberá ao requerido denunciar a lide ao Município de Sinop, a fim de buscar indenização 

regressiva caso a demanda venha a ser julgada procedente. 

 

Questão 35: CESPE - AC TCE PR/TCE-PR/Jurídica/2016 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 

Maria e Fernanda são servidoras de determinado órgão público e, em litisconsórcio ativo, 

propuseram demanda judicial para a obtenção de vantagem pecuniária supostamente devida em 

razão do cargo que cada uma delas ocupa. 

Nessa situação hipotética, tem-se um litisconsórcio classificadocomo 

 a) facultativo e comum. 

 b) facultativo e unitário. 

 c) multitudinário. 

 d) necessário e comum. 

 e) necessário e unitário. 

 

Questão 36: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Paulo firmou contrato de locação residencial com Arthur pelo prazo de trinta meses. Manoel e 

Patrícia, genitores de Arthur, são os fiadores. Findo o prazo estabelecido em contrato Arthur 

desocupou o imóvel, mas deixou de pagar os últimos três alugueres e demais encargos locatícios. 

Paulo resolve ajuizar ação de cobrança contra Manoel e Patrícia. Neste caso, nos termos 

estabelecidos pelo Código de Processo Civil, Manoel e Patrícia 

 a)  deverão apresentar oposição contra o devedor principal Arthur. 

 b)  deverão obrigatoriamente denunciar a lide ao devedor principal Arthur. 

 c)  poderão denunciar a lide ao devedor principal Arthur. 

 d)  poderão nomear à autoria o devedor principal Arthur. 

 e)  poderão proceder ao chamamento ao processo do devedor principal Arthur. 
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Questão 37: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

 I – Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, 

para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), deve levar em conta o crédito 

total exequendo, e não o valor relativo a cada litisconsorte. 

 II – Embora o art. 70, III, do CPC estabeleça ser obrigatória a denunciação da lide àquele que 

estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que 

perder a demanda, a jurisprudência entende que a denunciação da lide, nesses casos, é 

facultativa, pois só se tornaria de fato obrigatória em caso de, sendo a parte inerte, perder o 

direito de regresso. 

 III – Tratando-se de denunciação da lide facultativa, o litisdenunciante, réu na ação principal, 

deve ser condenado ao pagamento de ônus de sucumbência, na lide regressiva, em favor do 

litisdenunciado quando a ação principal tenha sido julgada improcedente. 

 IV – Ainda que facultativa, a denunciação da lide pelo requerido não pode ser indeferida pelo 

Juiz, pois se trata de direito subjetivo do litisdenunciante. 

  a)  I e II. 

 b)  II. 

 c)  II e III. 

 d)  III e IV. 

 

Questão 38: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Com relação ao litisconsórcio, à assistência e à intervenção de terceiros, assinale a opção correta. 

 a)  Não cabe a ação de oposição nas ações pessoais mobiliárias. 

 b)  Contra a decisão que soluciona o pedido de nomeação à autoria cabe recurso de apelação. 

 c)  Formado o litisconsórcio passivo necessário unitário, a contestação oferecida pelo corréu não 

obsta a incidência dos efeitos materiais da revelia em relação ao revel. 

 d)  No incidente de chamamento ao processo, extromissão da parte é o procedimento processual 

empregado para a substituição da parte ré pelo chamado. 

 e)  Se dois ou mais dos litisconsortes representados por advogado comum sucumbirem, não se 

contará o prazo em dobro para recorrer. 

 

Questão 39: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

 Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

 I. A suspeição e o impedimento devem ser suscitados em preliminar da contestação, e não por 

petição separada. 

 II. Há suspeição do juiz que for amigo íntimo ou inimigo do advogado de qualquer das partes. 

  

III. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido apenas parcialmente ou consistir na 

redução percentual das despesas processuais iniciais ou ainda no parcelamento dessas despesas 

e não afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais que lhe sejam impostas. 

 IV. As espécies de intervenção de terceiros são a assistência, o chamamento ao processo, o 

incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a oposição. 

  a)  Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 
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 b)  Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

 c)  Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

 d)  Estão corretas todas as assertivas. 

 e)  Nenhuma assertiva está correta. 

 

Questão 40: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Analise as seguintes assertivas sobre a intervenção de terceiros à luz do Código de Processo Civil: 

I. Na assistência simples sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente 

será considerado seu gestor de negócios. 

II. Tratando-se de denunciação da lide admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida 

pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável 

por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. 

III. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é dispensada se o 

requerimento for apresentado na petição inicial. 

IV. A intervenção do amicus curiae determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes 

ou de quem pretenda manifestar-se, poderá acarretar modificação de competência e autoriza a 

interposição de recursos. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e IV. 

 b)  I, II e III. 

 c)  I, III e IV. 

 d)  I, II e IV. 

 e)  II e III. 

 

Questão 41: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Sobre as previsões do novo Código de Processo Civil a respeito da intervenção do amicus curiae, 

considere: 

 I. A intervenção de amicus curiae é admitida expressamente tanto no juízo de piso como perante 

órgãos colegiados. 

 II. A intervenção de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada na condição de 

amicus curiae independe de pedido das partes, pois a lei prevê expressamente a possibilidade de 

ser determinada de ofício pelo magistrado. 

 III. A intervenção de pessoa jurídica de direito público na condição de amicus curiae pode ensejar 

a modificação da competência e a remessa dos autos ao juízo competente. 

 IV. Da decisão que admite a intervenção de amicus curiae, cabe recurso pela parte interessada. 

 Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I e IV. 

 c)  III e IV. 

 d)  I, II e IV. 

 e)  I e II. 

 

Questão 42: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Alessandra é fiadora no contrato de locação do apartamento de Mariana. Diante do 

inadimplemento de vários meses de aluguel, Marcos (locador) decide ajuizar ação de cobrança 
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em face da fiadora. Alessandra, em sua defesa, alegou que Mariana também deveria ser chamada 

ao processo. 

 Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta. 

 a)  O fiador se compromete com a dívida do afiançado, de modo que não pode exigir a sua 

participação na ação de cobrança promovida. 

 b)  Sendo certo que Alessandra não participou da relação jurídica existente entre Mariana e 

Marcos, permite-se o chamamento ao processo do locatário a qualquer tempo. 

 c)  Incorreta a atitude de Alessandra, pois o instituto apto a informar ao juízo o real devedor da 

relação é a nomeação à autoria. 

 d)  Alessandra deve viabilizar a citação de Mariana no prazo de 30 dias, sob pena de o 

chamamento ao processo ficar sem efeito. 

 

Questão 43: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

O Ministério Público ingressou com ação civil pública em face da Administração Pública estadual 

perante uma das Varas da Fazenda Pública, para o cumprimento de obrigação de fazer no âmbito 

estadual. Conselho de Classe, considerado autarquia federal, requereu o ingresso no feito como 

litisconsorte ativo facultativo. 

Diante desse fato, assinale a alternativa correta. 

 a)  Eventual conflito de competência será dirimido pelo Tribunal Regional Federal, pois trata-se 

de litisconsórcio facultativo. 

 b)  Considerando tratar-se de autarquia federal, compete à Justiça Federal processar e julgar o 

feito, ainda que na condição de litisconsorte facultativo. 

 c)  O juiz estadual pode decidir pelo ingresso, mas remeter os autos à Justiça Federal, exceto nos 

casos de litisconsorte facultativo. 

 d)  A mera intervenção do órgão de classe não justifica o deslocamento do feito para a Justiça 

Federal, sendo competente a Justiça Estadual para julgar a ação. 

 e)  O juiz estadual pode decidir pelo ingresso e considerando a natureza jurídica do direito 

tutelado, julgar a ação. 

 

Questão 44: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Advogado/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

A respeito da intervenção de terceiros, é correto afirmar: 

 a)  Na assistência simples, se o assistido for revel, o assistente será considerado seu substituto 

processual. 

 b)  Feita a denunciação da lide pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo 

autor, o processo prosseguirá somente contra ele, com a exclusão do denunciante. 

 c)  O amicus curiae não poderá recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de 

demandas repetitivas. 

 d)  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é cabível na fase de 

cumprimento de sentença. 

 e)  O chamamento ao processo só pode ser requerido pelo autor, na inicial ou na réplica. 

 

Questão 45: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais, em razão 

de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era 

Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. 
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 Lucas, em contestação, deverá 

 a)  requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. 

 b)  requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsorcial. 

 c)  denunciar Cláudio à lide. 

 d)  requerer o chamamento de Cláudio ao processo. 

 

Questão 46: UFMT - Adv (PREVICÁCERES)/PREVICÁCERES/2016 

Assunto: Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça (arts. 139 a 175) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece que todo ser humano tem 

direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência, por parte de um tribunal 

independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de 

qualquer acusação criminal contra ele. Em consonância com esse princípio, a legislação 

processual civil brasileira previu situações que caracterizam a suspeição do juiz. 

Assinale a alternativa que apresenta uma dessas situações. 

 a)  Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no 

processo. 

 b)  Quando exercer suas funções no processo em que oficiou como perito. 

 c)  Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora. 

 d)  Quando for empregador de qualquer das partes. 

 

Questão 47: UFMT - AJ (TJ MT)/TJ MT/Administração/2016 

Assunto: Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça (arts. 139 a 175) 

A respeito dos poderes e deveres do juiz, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 a)  Compete ao juiz dirigir o processo velando pela rápida solução do litígio. 

 b)  Compete ao juiz reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. 

 c)  O juiz deve decidir por equidade de acordo com o livre convencimento. 

 d)  O juiz deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

 

Questão 48: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça (arts. 139 a 175) 

Sobre conciliação e mediação, diante dos conceitos e regras do novo Código de Processo Civil: 

 a)  A audiência prévia de conciliação ou mediação somente não será realizada se o autor ou o 

réu manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

 b)  A conciliação seria o método mais adequado para a solução consensual para uma ação 

ajuizada como divórcio litigioso. 

 c)  Na sua atuação, o mediador deverá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização 

de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. 

 d)  O conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão depor 

acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. 

 e)  No procedimento comum, o não comparecimento injustificado do réu à audiência de 

conciliação ou mediação gera a sua revelia e impõe o pagamento de multa. 

 

Questão 49: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça (arts. 139 a 175) 

Dr. Carlos é magistrado na comarca de Vitória, no Espírito Santo. No desenvolvimento do seu 

trabalho percebe que inúmeros consumidores ingressam com ações individuais na busca de 

reparação de danos decorrentes de direitos individuais homo gêneos. Dr. Carlos, decide 

acertadamente, com base no novo CPC 
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 a)  suspender os casos individuais até a propositura de uma ação coletiva correspondente, com 

o intuito de evitar decisões contraditórias e permitir, assim, a melhor distribuição da justiça. 

 b)  oficiar o Ministério Público, já que a Defensoria não possui legitimidade para propor eventual 

ação por não restringir a demanda coletiva aos hipossuficientes. 

 c)  não oficiar a ninguém, sob pena de violar a inércia e a imparcialidade do magistrado. 

 d)  oficiar a Defensoria Pública para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva 

respectiva. 

 e)  encaminhar o caso aos centros de conciliação, na busca de uma solução direta para todos os 

casos, transformando a demanda individual em coletiva. 

 

Questão 50: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça (arts. 139 a 175) 

Acerca do impedimento e da suspeição, considere: 

I. Há impedimento do juiz quando figurar como parte cliente do escritório de advocacia de seu 

cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 

terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 

II. O juiz é impedido de exercer suas funções em processo em que figure como parte instituição 

de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de 

serviços. 

III. É legítima a alegação de suspeição ainda que esta haja sido provocada por quem a alega. 

IV. Declarando-se suspeito por motivo de foro íntimo, deverá o juiz declinar suas razões, 

remetendo os autos a seu substituto legal. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e II. 

 b)  I, III e IV. 

 c)  III e IV. 

 d)  II e III. 

 e)  I, II e IV. 

 

Questão 51: IBFC - An Adm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016 

Assunto: Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça (arts. 139 a 175) 

Assinale a alternativa correta sobre o impedimento e suspeição após analisá-las a seguir e 

considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil). 

 a)  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando nele 

estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu 

cônjuge ou companheiro, ou primo 

 b)  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando receber 

presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, 

que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para 

atender às despesas do litígio 

 c)  Há suspeição do juiz que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus 

advogados 

 d)  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando 

qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes 

destes, em linha reta até o quarto grau, inclusive 

 e)  Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, devendo declarar suas razões 

 

Questão 52: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 
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Assunto: Do Ministério Público (arts. 176 a 181) 

Durante uma ação de guarda a tramitar em uma vara de família, a ré, mãe da criança, descobriu 

que o advogado do pai (autor) é filho adotivo do irmão do promotor de justiça que atua no caso. 

Extremamente preocupada, informou o fato ao seu advogado. 

Com base no CPC/15, como advogado da mãe, assinale a afirmativa correta. 

 a)  Por causa do impedimento para que o promotor de justiça exerça suas funções, o fato deverá 

ser informado ao juiz da causa em petição específica. 

 b)  O advogado da mãe deverá arguir, por meio de exceção, o impedimento do promotor de 

justiça. 

 c)  As causas de impedimento direcionadas ao magistrado, como é o caso, não se estendem aos 

membros do Ministério Público. 

 d)  Não se trata de causa de impedimento porque o advogado do pai é parente colateral de 

terceiro grau do promotor de justiça. 

 

Questão 53: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Do Ministério Público (arts. 176 a 181) 

No decorrer da tramitação de uma ação, em que se discutiam as declarações de última vontade 

contidas em um testamento, foi alegada, pela parte interessada, a ausência de intervenção 

obrigatória do Ministério Público, requerendo, como consequência, a anulação de todo o 

procedimento. 

Com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A alegação está correta, uma vez que compete ao Ministério Público intervir nas causas 

concernentes a disposições de última vontade, sob pena de nulidade. 

 b)  O advogado da parte contrária pode arguir a inexistência de obrigatoriedade de intervenção, 

uma vez que, nesse caso, cabe ao parquet avaliar a presença do interesse público ou social, 

decidindo ou não pela intervenção. 

 c)  Não há nulidade na situação narrada, pois a obrigatoriedade de intervenção do Ministério 

Público se limita às ações em que haja interesse de incapaz ou participação da Fazenda Pública. 

 d)  A alegação de nulidade está correta, de modo que o juiz deverá invalidar todo o processo, 

desde a distribuição. 

 

Questão 54: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 182 a 184) 

Em 20/06/2016 (segunda-feira), foi enviada à Procuradoria do Estado do Mato Grosso, por meio 

de portal próprio, intimação eletrônica de sentença de mérito contrária à Fazenda Pública. Diante 

desta situação hipotética, considerando o prazo para o recurso cabível e as prerrogativas da 

Fazenda Pública, o prazo recursal é de 

 a)  quinze dias úteis e terá início apenas depois de dez dias, contados a partir do envio da 

intimação ao portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste 

prazo. 

 b)  quinze dias úteis e somente terá início com a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio 

de oficial de justiça, uma vez que tal prerrogativa é assegurada pela lei. 

 c)  quinze dias úteis e somente terá início quando o Procurador do Estado consultar o teor da 

intimação eletrônica, independentemente de qualquer outro prazo. 

 d)  trinta dias úteis e terá início apenas depois de dez dias, contados a partir do envio da 

intimação ao portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste 

prazo. 
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 e)  trinta dias úteis e somente terá início depois de vinte dias, contados a partir do envio da 

intimação ao portal, caso o Procurador não tenha consultado o teor da intimação antes deste 

prazo. 

 

Questão 55: FUMARC - Tc Leg (CM Dores RP)/CM Dores do RP/2016 

Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 182 a 184) 

Conforme dispõe a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), é CORRETO afirmar sobre 

os prazos da Fazendo Pública em juízo: 

 a)  A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. 

 b)  A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em quádruplo para contestar, em dobro para 

recorrer. 

 c)  A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação via publicação na imprensa oficial. 

 d)  A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas pessoas jurídicas de 

direito público e de direito privado gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. 

 

Questão 56: VUNESP - Proc Mun (Rosana)/Pref Rosana/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

No que tange aos prazos processuais, é correto afirmar que 

 a) se determinada decisão interlocutória foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 

26.01.2016 (terça-feira), o prazo para interposição do recurso de agravo, em sua forma 

instrumental, encerra-se em 05.02.2016 (sexta-feira). 

 b) os prazos estabelecidos por norma dispositiva podem ser reduzidos ou prorrogados por 

convenção das partes, independentemente de legítimo motivo, desde que o requerimento se dê 

antes do vencimento do prazo. 

 c) não havendo preceito legal nem assinação do prazo pelo juiz, será de 10 (dez) dias o prazo 

para prática de ato processual a cargo da parte. 

 d) é lícito às partes, de comum acordo e por legítimo motivo, reduzir ou prorrogar os prazos 

peremptórios. 

 e) em se tratando de prazo impróprio, são válidos e eficazes os atos praticados além do prazo 

fixado na lei. 

 

 

Questão 57: CESPE - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

A respeito dos atos processuais, assinale a opção correta. 

 a) Se, para não haver perecimento de direito, a citação do réu tiver de ocorrer em um domingo, 

a prática do ato deverá ser autorizada pelo juiz competente. 

 b) Caso a parte vencida interponha apelação antes de publicada a sentença, o recurso não será 

conhecido por intempestivo. 

 c) Versando a causa sobre contrato de compra e venda, é possível que as partes estipulem 

mudanças no procedimento, inclusive quanto aos prazos processuais. 
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 d) Ainda que tenha tramitado por via diplomática, o contrato, redigido em língua estrangeira, 

que servir de prova do direito alegado somente poderá ser juntado aos autos se estiver traduzido 

para o português e assinado por tradutor juramentado. 

 e) À exceção das causas que tramitem em segredo de justiça, como é o caso de ações de 

separação e divórcio, os atos processuais podem ser digitais. 

 

Questão 58: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Assinale a opção correta acerca dos atos processuais, da suspensão do processo e da resposta do 

réu. 

 a) O ato do juiz que julga procedente a exceção de incompetência formulada pelo requerido é 

considerado uma sentença. 

 b) Havendo autorização judicial expressa, qualquer ato processual poderá ser realizado fora do 

expediente forense ou em dias não úteis. 

 c) Caso o requerido se encontre fora da sede do juízo, em outro estado da Federação, a citação 

pelo correio deverá ser realizada, necessariamente, via carta precatória. 

 d) A arguição de suspeição e de impedimento do juiz provoca a suspensão do curso do processo, 

mas a arguição de incompetência só a provoca em caso de interposição de recurso contra a 

decisão que julga tal incidente. 

 e) Nas citações realizadas por oficial de justiça, a falta da contrafé junto com o mandado de 

citação não vicia o ato processual nem provoca a nulidade do processo, se o réu apresentar 

contestação no prazo legal e não alegar esse defeito processual. 

 

Questão 59: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Acerca dos temas resposta do réu, prazos e litisconsórcio, assinale a opção correta, de acordo 

com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante do STJ. 

 a)  A prerrogativa de prazo em dobro para recorrer, de que trata o artigo 191, do CPC, somente 

se aplica quando mais de um dos litisconsortes tiver legitimidade e interesse recursal, mesmo 

que sejam diversos os procuradores. 

 b)  A exceção de incompetência deve ser arguida em petição fundamentada e instruída, devendo 

o excipiente indicar o juízo para o qual declina; o excepto será ouvido em dez dias e o juiz dispõe 

de igual prazo para decidir a exceção, sendo incabível a produção de prova testemunhal, porque 

a competência é matéria de direito. 

 c)  Havendo litisconsórcio passivo facultativo, se o autor desistir da ação quanto a algum réu 

ainda não citado, o prazo para resposta correrá a partir da juntada aos autos do último mandado 

de citação ou aviso de recebimento. 

 d)  O réu deverá alegar, na contestação, toda a matéria de defesa que tiver, e deverá, no mesmo 

prazo da contestação, arguir, por meio de exceção, a incompetência, o impedimento ou a 

suspeição. 

 e)  A reconvenção tem natureza jurídica de lide secundária e, uma vez extinta a ação principal, 

também se extingue a reconvenção. 

 

Questão 60: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

No que se refere à atuação dos sujeitos processuais e ao procedimento ordinário previsto no CPC, 

assinale a opção correta. 
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 a)  Somente mediante expresso requerimento das partes é permitido ao juiz realizar o 

julgamento antecipado da lide, sob pena de violação ao princípio constitucional do devido 

processo legal. 

 b)  O réu revel, ainda que compareça extemporaneamente ao processo, não receberá intimações 

e ficará impedido de praticar atos processuais, inclusive, interpor recurso. 

 c)  De acordo com o CPC, a petição inicial será considerada inepta se a parte for manifestamente 

ilegítima ou se faltar ao autor o interesse em agir. 

 d)  O Ministério Público, atuando como parte ou como fiscal da lei, deve ser intimado de todos 

os atos do processo, além de poder produzir provas e ter legitimidade para interpor recurso. 

 e)  A decisão do juiz pelo indeferimento total da petição inicial possui natureza interlocutória e 

deve ser impugnada por intermédio do recurso de agravo de instrumento. 

 

Questão 61: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Maurício ajuizou ação de cobrança, pelo rito ordinário, contra Manoel e Joaquim, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 45.000,00 em decorrência de um contrato de prestação de 

serviços. Manoel e Joaquim são devidamente citados e constituem advogados diferentes. Neste 

caso, o prazo para apresentação de contestação e reconvenção será de 

 a)  15 dias. 

 b)  30 dias. 

 c)  15 e 30 dias, respectivamente. 

 d)  30 e 15 dias, respectivamente. 

 e)  10 dias. 

 

Questão 62: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Determinado Juízo aplicou o entendimento, em sede de execução fiscal em que se realizavam 

diligências para localização de patrimônio do executado, de que os documentos sigilosos do 

executado, que foram requisitados pelo próprio ofício judicante, a pedido da Fazenda Pública, a 

terceiros, deveriam, quando aportassem na Secretaria, ser acondicionados em pasta própria à 

disposição das partes e de seus procuradores, motivando tal decisão sob o prisma da publicidade 

processual. Nesse sentido, ao arquivar os documentos sigilosos em pasta própria, não haveria 

necessidade de se limitar a publicidade do processo em andamento mediante a decretação de 

segredo de justiça, ao mesmo tempo em que não se verificariam prejuízos às partes ou à devida 

instrução processual, porquanto os documentos permaneceriam acessíveis aos interessados. 

Essa decisão: 

 a)  Encontra abrigo na jurisprudência das Cortes Superiores, pois, embora inexista expressa 

previsão legal a respeito, constitui medida que salvaguarda a publicidade processual sem lesionar 

outros princípios processuais. Não depende, portanto, de regulamentação interna. 

 b)  Embora não encontre abrigo na jurisprudência consolidada, não é atacável em sede de 

agravo, retido ou de instrumento, porquanto não se trata de decisão interlocutória, já que não 

possui conteúdo decisório ou lesivo às partes. 

 c)  Encontra abrigo na jurisprudência das Cortes Superiores, mas exige o respeito a certas 

formalidades, como a regulamentação interna no âmbito da respectiva Corte, por meio de 

Resolução ou Portaria. 

 d)  Não encontra abrigo na jurisprudência das Cortes Superiores, diante da inexistência, no 

código de processo civil vigente, de previsão para que se crie pasta própria fora dos autos para 

tal finalidade. 
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Questão 63: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

 Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

 I. A incompetência, seja relativa, seja absoluta, deve ser alegada em preliminar da contestação. 

 II. A reconvenção deve ser proposta na contestação e pode ser ofertada pelo réu contra o autor 

e terceiro, bem como pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. 

 III. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, 

prazo próprio para o Ministério Público. 

 IV. Os prazos processuais, que se contam apenas em dias úteis, são dobrados em caso de 

litisconsortes com procuradores diferentes, nos processos em autos físicos ou eletrônicos, exceto 

no caso de os advogados atuarem no mesmo escritório, quando o prazo será simples. 

  a)  Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 

 b)  Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

 c)  Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

 d)  Estão corretas todas as assertivas. 

 e)  Nenhuma assertiva está correta. 

 

Questão 64: FUNDEP - Adv (Ibirité)/Pref Ibirité/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Considerando ser a citação o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado 

para integrar a relação processual, é correto afirmar: 

 a) A publicação do edital de citação deve ser feita na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e necessariamente em jornal local de ampla circulação, facultado ao juiz a 

publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos 

autos. 

 b) O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, 

sendo que o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução começará a 

fluir a partir da publicação do despacho que recebeu a petição de comparecimento. 

 c) Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou 

interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, 

telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. 

 d) Caso o réu compareça nos autos alegando nulidade de citação em processo de conhecimento, 

o juiz analisará a referida petição e, sendo rejeitada a alegação, o prazo para apresentação da 

defesa começará a fluir da data da publicação do despacho. 

 

Questão 65: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Rafael e Paulo, maiores e capazes, devidamente representados por seus advogados, celebraram 

um contrato, no qual, dentre outras obrigações, havia a previsão de que, em eventual ação 

judicial, os prazos processuais relativamente aos atos a serem praticados por ambos seriam, em 

todas as hipóteses, dobrados. 

 Por conta de desavenças surgidas um ano após a celebração da avença, Rafael ajuizou uma 

demanda com o objetivo de rescindir o contrato e, ainda, receber indenização por dano material. 

Regularmente distribuída para o juízo da 10ª Vara Cível da comarca de Porto Alegre/RS, o 

magistrado houve por reconhecer, de ofício, a nulidade da cláusula que previa a dobra do prazo. 

 Sobre os fatos, assinale a afirmativa correta. 
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 a)  O magistrado agiu corretamente, uma vez que as regras processuais não podem ser alteradas 

pela vontade das partes. 

 b)  Se o magistrado tivesse ouvido as partes antes de reconhecer a nulidade, sua decisão estaria 

correta, uma vez que, embora a cláusula fosse realmente nula, o princípio do contraditório 

deveria ter sido observado. 

 c)  O magistrado agiu incorretamente, uma vez que, tratando-se de objeto disponível, realizado 

por partes capazes, eventual negócio processual, que ajuste o procedimento às especificidades 

da causa, deve ser respeitado. 

 d)  O juiz não poderia ter reconhecido a nulidade do negócio processual, ainda que se tratasse 

de contrato de adesão realizado por partes em situações manifestamente desproporcionais, uma 

vez que deve ser respeitada a autonomia da vontade. 

 

Questão 66: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Provimento/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

De acordo com o Código de Processo Civil em vigência, não se fará a citação, salvo para evitar o 

perecimento do direito: 

 I. A quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso. 

 II. Ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha 

colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 10 (dez) dias seguintes. 

 III. Aos noivos, nos 7 (sete) primeiros dias de bodas. 

IV. Aos doentes, enquanto hospitalizados. 

 Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta: 

 a)  Apenas II e III estão corretas. 

 b)  Apenas I, II e III estão corretas. 

 c)  Todas estão corretas. 

 d)  Apenas I está correta. 

 

Questão 67: FGV - Proc (Paulínia)/Pref Paulínia/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Com relação à contagem de prazos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) A contagem de prazo em dias úteis se aplica apenas aos prazos processuais quando 

estabelecida por lei ou pelo juiz. 

( ) O ato praticado antes do termo inicial do prazo não será considerado tempestivo. 

 

( ) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o 

faça de maneira expressa. 

As afirmativas são, respectivamente, 

 a)  F, V e F. 

 b)  F, V e V. 

 c)  V, F e F. 

 d)  V, V e F. 

 e)  V, F e V. 

 

Questão 68: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Sobre a nulidade dos atos processuais, é correto afirmar que 

 a)  se verifica independentemente da existência de prejuízo. 

 b)  o juiz não a pronunciará quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite. 
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 c)  pode ser alegada, em regra, em qualquer momento, não estando sujeita a preclusão. 

 d)  o erro de forma invalida o ato ainda que possa ser aproveitado sem prejuízo à defesa das 

partes. 

 e)  sua decretação pode ser requerida pela parte que lhe der causa, quando a lei prescrever 

determinada forma para o ato. 

 

Questão 69: VUNESP - Proc (IPSMI)/IPSMI/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Analise as assertivas a seguir e assinale a correta. 

 a)  Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta pode 

ser requerida pela parte que lhe deu causa. 

 b)  Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do Ministério Público, quando este tiver 

obrigatoriedade de intervir, o juiz tornará nulo todo o procedimento. 

 c)  O erro de forma do processo acarreta sua nulidade total não podendo ser aproveitados 

quaisquer atos praticados nos autos a fim de se observarem as prescrições legais, mantendo-se 

intacto o princípio do devido processo legal. 

 d)  A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar 

nos autos, sob pena de preclusão, não se aplicando, porém, às nulidades que o juiz deva decretar 

de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. 

 e)  Mesmo quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da 

nulidade, o juiz deve se pronunciar sobre ela, mandando repetir o ato, ou suprir-lhe a falta, 

dependendo do caso. 

 

Questão 70: VUNESP - Proc (IPSMI)/IPSMI/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

João ingressou com ação contra a Fazenda Pública de Itaquaquecetuba, requerendo indenização 

por danos morais com requerimento de concessão de tutela antecipada. 

Diante desse quadro, é correto afirmar que 

 a)  o prazo para a ré contestar deverá ser contado em dobro e caso venha a sucumbir nos autos, 

terá prazo quadruplicado para recorrer. 

 b)  o pedido de antecipação de tutela formulado por João é inepto, pois pelo princípio da reserva 

do possível não se admite concessão de liminares contra a Fazenda Pública. 

 c)  gozando a Fazenda Pública de gratuidade processual presumida, caso saia vitoriosa na ação 

movida por João, este não poderá ser condenado ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 

 d)  caso a ação promovida por João seja julgada totalmente procedente, ainda que a Fazenda 

Pública não recorra, para que a sentença em regra possa produzir efeitos, necessário se fará a 

confirmação da decisão pelo Tribunal. 

 e)  a citação da Fazenda Pública no presente caso deverá ser realizada primeiramente pelo 

correio. Caso se veja frustrada a citação, João poderá requerer que a citação seja feita por Oficial 

de Justiça. 

 

Questão 71: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Advogado/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Quanto aos prazos processuais, é correto afirmar que 

 a)  a parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. 

 b)  os prazos contados em dias serão contínuos, não se interrompendo nos feriados. 

 c)  a contagem do prazo terá início no dia da publicação no Diário da Justiça eletrônico. 
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 d)  o juiz poderá reduzir os prazos peremptórios com a anuência das partes. 

 e)  não será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 

 

Questão 72: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Advogado/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

João, em razão da existência de foro de eleição, ajuizou em Teresina, execução de título 

extrajudicial em face de José residente em Roma, na Itália, em local conhecido. A citação de José 

se fará através de 

 a)  carta de ordem. 

 b)  carta rogatória. 

 c)  carta precatória. 

 d)  carta arbitral. 

 e)  edital. 

 

Questão 73: FCC - TNS (PGM Teresina)/Pref Teresina/Analista Administrativo/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Penélope recebeu pessoalmente, em sua casa, em um domingo às 22 horas, um mandado de 

citação para responder à demanda contra si ajuizada. Em sua defesa, Penélope alegou que a 

citação é nula, pois os atos processuais devem ser realizados apenas em dias úteis, das 6 às 20 

horas. Esta alegação 

 a)  não procede, pois o ato processual denominado citação pode ser praticado, independente de 

autorização judicial, durante o período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário forense. 

 b)  procede, já que os domingos são considerados feriados, para efeito forense. 

 c)  parcialmente procede, eis que a citação, embora válida, é inexistente, porque realizada fora 

do horário forense. 

 d)  procede, pois a citação não se referia à tutela de urgência, única hipótese possível para a 

prática de atos processuais durante férias e feriados forenses. 

 e)  não procede, pois a citação é válida, eis que não existe limite para as tentativas de localização 

pelo Oficial de Justiça, fora do horário comercial. 

 

 

Questão 74: FUMARC - Tc Leg (CM Dores RP)/CM Dores do RP/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

É CORRETO afirmar que a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) prevê que: 

 a)  Os atos e os termos processuais seguirão sempre forma determinada em lei. 

 b)  O membro da Advocacia Pública não será civilmente responsável quando agir no exercício de 

suas funções, ainda que manifesto o dolo ou a culpa. 

 c)  Nos atos e termos do processo, não é obrigatório o uso da língua portuguesa. 

 d)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e 

conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito 

administrativo. 

 

Questão 75: CESPE - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Com relação à tutela provisória, assinale a opção correta. 

 a) Requerida após o protocolo da petição inicial, embora processada nos mesmos autos do 

pedido principal, a tutela provisória dependerá do pagamento de custas. 
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 b) Diferentemente do que ocorre com a medida cautelar, as regras de competência para a 

concessão antecipada da tutela provisória são mitigadas. 

 c) Preenchidos os requisitos de probabilidade do direito alegado e comprovado o perigo na 

demora da prestação jurisdicional, é vedado ao juiz exigir caução para a concessão. 

 d) Por ser a tutela provisória regra de exceção revestida de provisoriedade, os meios de sua 

concretização são elencados taxativamente no CPC. 

 e) Poderá o juiz suspender a eficácia da tutela provisória concedida durante período de 

suspensão do processo. 

 

Questão 76: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIX Exame/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Juliana ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos 

morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para retirada de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito, em face de BG Financeira S/A, com quem mantém contrato de 

empréstimo bancário. A autora instruiu a inicial com os comprovantes de pagamento das 

prestações que atestam a pontualidade no cumprimento das parcelas do empréstimo. 

Considerando a hipótese narrada e as regras sobre a antecipação de tutela prevista no Código de 

Processo Civil, assinale a afirmativa correta. 

 a)  O juiz somente poderá conceder a antecipação dos efeitos da tutela após a BG Financeira S/A 

apresentar sua contestação. 

 b)  Tendo sido demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, deverá o juiz deferir a 

antecipação dos efeitos da tutela, in limine, para a retirada do nome de Juliana dos órgãos de 

restrição ao crédito. 

 c)  A concessão dos efeitos da tutela antecipada, uma vez deferida, somente perderá sua eficácia 

com o trânsito em julgado da sentença. 

 d)  O CPC veda expressamente a concessão dos efeitos da tutela antecipada no bojo da sentença 

que extingue o processo com resolução de mérito. 

 

Questão 77: UFMT - Adv (PREVICÁCERES)/PREVICÁCERES/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

O Livro V do Código de Processo Civil – Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, regula a chamada 

tutela provisória, estabelecendo que esta pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Acerca 

do tema, é INCORRETO afirmar: 

 a)  A tutela provisória cessa automaticamente sua eficácia durante o período de suspensão do 

processo. 

 b)  A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. 

 c)  A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. 

 d)  O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 

provisória. 

 

Questão 78: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

 Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

 I. A tutela provisória de evidência será concedida pelo juiz quando, presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ficar caracterizado o abuso no direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu. 
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 II. A estabilização da tutela de urgência antecipada ocorre quando não for interposto o recurso 

da decisão que a concedeu e implica a extinção do processo, sem formação de coisa julgada, 

podendo, porém, o juízo alterar a medida de urgência a qualquer tempo. 

 III. As modalidades de tutela provisória de urgência são cautelar, antecipada e antecedente. 

 IV. Se a tutela de urgência requerida em caráter antecedente for concedida, o autor terá o prazo 

de 5 dias para emendar sua petição inicial, indicando qual a lide principal que será ajuizada, e de 

30 dias para a propositura da ação principal. 

  

 a)  Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

 b)  Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

 c)  Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

 d)  Estão corretas todas as assertivas. 

 e)  Nenhuma assertiva está correta. 

 

Questão 79: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Na vigência do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, Susan propõe 

ação pedindo que Frederico se abstenha de produzir ilegalmente ruídos em excesso. Apresenta, 

ainda, na petição inicial, pedido de antecipação de tutela. O juiz, ao despachar a inicial, concede 

ordem de não fazer, fixando multa de R$ 5.000,00 para caso de descumprimento. Cerca de 20 

dias depois da intimação pessoal de Frederico, Susan verifica que ele está fazendo ingressar, no 

pátio de sua residência, potentes caixas de som e instrumentos musicais elétricos. Susan 

peticiona, juntando fotografias, vídeos e uma ata notarial, que dão conta de tais fatos, e afirma 

que, caso o som seja produzido, sofrerá danos materiais na ordem de R$ 5.000,00. Nesse 

contexto, é correto afirmar que, em tese, 

 a)  o juiz não pode alterar a técnica executiva para outra mais contundente, uma vez que o 

comando de não fazer emitido em sede liminar não foi desrespeitado. 

 b)  o juiz não pode aumentar o valor da multa, considerando que R$ 5.000,00 é valor suficiente 

para indenizar Frederico em caso de descumprimento da ordem. 

 c)  o juiz poderá alterar a técnica executiva para outra mais contundente, mas não poderá utilizar 

força policial, por não se tratar de direitos indisponíveis. 

 d)  o juiz poderá alterar a técnica executiva para outra mais contundente, como determinar a 

busca e apreensão dos cabos de ligação dos equipamentos de som à rede elétrica. 

 e)  o juiz poderá alterar a técnica executiva para outra mais contundente, desde que promova a 

oitiva do Ministério Público na condição de fiscal da lei. 

 

Questão 80: IESES - APO (BAHIAGÁS)/BAHIAGÁS/Direito/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

A entrada em vigor do NCPC permitirá uma espécie de “estabilização da tutela antecipada”, 

deferida na forma dos artigos 303 e 304, do NCPC. Assinale a afirmativa INCORRETA em relação 

ao tema. 

 a)  O Código criou uma divisão entre tutelas provisórias, sendo elas as tutelas de urgência e 

evidência. As tutelas de urgência se subdividem em cautelares eantecipadas, dependendo da 

carga cognitiva e requisitos empregados. Podem as tutelas de urgência figurar como 

procedimento antecedente ou concomitante ao processo. 

 b)  O NCPC criou uma nova figura, a “estabilização da tutela antecipada”, por meio da qual uma 

decisão em tutela pode perdurar indefinidamente no tempo, sem necessidade de confirmação 
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com cognição exauriente. Há previsão de um prazo decadencial de 02 (dois) anos para “rever, 

reformar ou invalidar” a decisão antecipada. 

 c)  Além de um regime jurídico único, outra vantagem é a dispensa de um processo cautelar 

autônomo. A Lei nº 13.105 de 2015 permite que as medidas provisórias sejam pleiteadas e 

deferidas nos autos da ação principal. A regra é clara: após a antecipação ou a liminar cautelar, o 

autor terá prazo para juntar novos documentos e formular o pedido de tutela definitiva. 

 d)  O art. 304 do NCPS inova a tutela antecipada que, se concedida sem oposição do réu, 

estabiliza a decisão e autoriza a imediata extinção do processo. 

 e)  A tutela da evidência será concedida havendo demonstração de perigo de dano ou de risco 

ao resultado útil do processo. 

 

Questão 81: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Em processo que tramita na Comarca de Sorriso – MT, o autor ajuizou ação postulando o 

fornecimento de medicamento de alto custo em face do Estado. Requereu, incidentalmente, a 

tutela antecipada, alegando que o seu direito era evidente, diante do risco de vida que sofria caso 

não recebesse o medicamento, comprovado por farta documentação acostada à inicial. O 

magistrado concedeu a liminar, nos termos em que pleiteada e determinou a intimação do 

requerido para dar cumprimento à medida. Depois da intimação desta decisão, o requerido 

cumpriu a liminar nos termos em que determinada e não apresentou qualquer recurso contra a 

decisão. Diante desta situação, tal decisão 

 a)  é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, diante da ausência de recurso no prazo 

oportuno, mas poderá ser revista em ação própria, desde que ajuizada no prazo de dois anos. 

 b)  não é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, ainda que não tenha sido impugnada 

mediante recurso, uma vez que este fenômeno processual somente foi previsto para a tutela de 

urgência antecedente, e não para a tutela incidental. 

 c)  não é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, uma vez que a lei ressalva a inaplicabilidade 

deste fenômeno processual para a Fazenda Pública. 

 d)  é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, por ausência de recurso no prazo oportuno e, 

assim, fará coisa julgada material, que poderá ser desconstituída por meio de ação rescisória, no 

prazo de dois anos. 

 e)  é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, desde que não tenha sido impugnada mediante 

recurso, uma vez que a lei prevê que somente a tutela da evidência tem a aptidão à estabilização 

dos seus efeitos. 

 

Questão 82: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Sobre a tutela de urgência: 

 a)  No procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, atendidos os 

requisitos legais, a parte pode se limitar a requerer tutela antecipada, aditando a inicial depois 

que concedida a medida, no prazo de 15 dias. Não realizado o aditamento nem interposto o 

respectivo recurso, o Juiz julgará antecipadamente a lide. 

 b)  Concedida tutela de urgência, se a sentença for desfavorável, a parte responderá pelo prejuízo 

decorrente da efetivação da medida, que será apurado, em regra, por meio de ação autônoma. 

 c)  No procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a decisão que 

concede a tutela faz coisa julgada, só podendo ser revista por meio de ação rescisória. 

 d)  No procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, atendidos os 

requisitos legais, a parte pode se limitar a requerer tutela antecipada, aditando a inicial depois 



 

Primeira Fase  DPU 

 

que concedida a medida, no prazo de 15 dias ou em outro que fixar o juiz. Não realizado o 

aditamento nem interposto o respectivo recurso, a tutela se tornará estável e o processo será 

extinto. 

 e)  A tutela cautelar concedida em caráter antecedente conserva sua eficácia ainda que o juiz 

extinga o processo sem resolução de mérito em razão de ausência de pressupostos processuais. 

 

Questão 83: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Considere as seguintes situações abaixo: 

I. Cumulação de pedidos, um deles restando incontroverso. 

II. Abuso do direito de defesa. 

III. Concessão de antecipação de tutela antecedente de urgência. 

IV. Ação de consignação em pagamento proposta contra dois supostos credores, por não saber a 

quem se deve pagar. 

É correto afirmar que 

 a)  as três primeiras tratam de hipóteses que permitem a tutela provisória da urgência, que não 

faz coisa julgada, mas pode estabilizar os seus efeitos; a quarta, se trata de litisconsórcio passivo 

alternativo. 

 b)  as duas primeiras tratam de hipóteses que permitem a prolação de sentença parcial de 

mérito, em julgamento que pode produzir coisa julgada; a terceira pode se tornar estável caso a 

outra parte não apresente recurso; a quarta, se trata de litisconsórcio passivo alternativo. 

 c)  a primeira trata de hipótese que permite a prolação de sentença parcial de mérito, em 

julgamento que pode produzir coisa julgada; a segunda, de hipótese que permite a concessão de 

tutela da evidência, que não faz coisa julgada e nem se estabiliza; a terceira pode se tornar estável 

caso a outra parte não apresente recurso; a quarta, se trata de litisconsórcio passivo alternativo. 

 d)  as duas primeiras tratam de hipóteses que permitem a tutela provisória da urgência, que não 

faz coisa julgada; a terceira pode estabilizar os seus efeitos caso a parte não apresente recurso; a 

quarta, se trata de litisconsórcio eventual. 

 e)  a primeira trata de hipótese que permite a prolação de sentença parcial de mérito, em 

julgamento que pode produzir coisa julgada; a segunda, de tutela da evidência, que não faz coisa 

julgada; a terceira pode se tornar estável caso a outra parte não apresente recurso; a quarta, se 

trata de litisconsórcio passivo sucessivo. 

 

Questão 84: UEG - Adv (CM Luziânia)/CM Luziânia/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

O livro V do novo Código de Processo Civil trata da tutela provisória. Acerca do tema, verifica-se 

que 

 a)  a tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente ou incidental e a tutela 

provisória de evidência independem do pagamento de custas. 

 b)  a diferença entre a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência é que esta 

se baseia num juízo de certeza por parte do julgador e aquela num juízo de probabilidade. 

 c)  o novo Código de Processo Civil dispõe, de maneira expressa, que tanto a tutela de evidência 

quanto a tutela de urgência poderão ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. 

 d)  a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de 

defesa. 
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 e)  a tutela provisória de urgência, quando concedida de forma antecipada, torna-se estável se o 

réu não apresentar contestação, extinguindo-se o processo com formação de coisa julgada formal 

e material. 

 

Questão 85: UEG - Proc Jur (CM Itumb)/CM Itumbiara/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Segundo dispõe o Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência pode ser requerida 

pela parte em caráter antecedente. 

 Neste contexto, tem-se o seguinte: 

 a)  A petição inicial deve limitar-se ao requerimento da tutela antecipada, com a exposição 

sumária da lide e do direito, indicando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

sempre que demonstrada a urgência. 

 b)  Concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, o autor deverá aditar a petição inicial, 

com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação 

do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias, ou outro maior fixado pelo juiz. 

 c)  Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão 

jurisdicional deverá indeferir a petição inicial, cabendo à parte propor a ação principal no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência. 

 d)  A tutela antecipada, concedida em caráter antecedente, torna-se estável se da decisão que a 

conceder não for interposto o respectivo recurso, ou caso a parte contrária não formule pedido 

de reconsideração ao juízo que a concedeu. 

 e)  Estabilizada a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente, qualquer das partes 

poderá demandar a outra visando à sua revisão, reforma ou invalidação, desde que o faça no 

prazo de 2 (dois) anos contados de sua concessão. 

 

Questão 86: IBFC - An Adm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Assinale a alternativa correta sobre os atos processuais, após analisar os itens a seguir e 

considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil). 

 a)  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo, devendo o autor indicar na petição inicial, que pretende se valer do benefício 

aqui descrito 

 b)  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo, devendo ocorrer a citação e intimação do réu para a audiência de conciliação 

ou mediação, com antecedência mínima de 30 dias 

 c)  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial deve 

se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo e, caso não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do 

mérito 

 d)  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial deve 

se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado 
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útil do processo, devendo o autor indicar na petição inicial, que pretende se valer do benefício 

aqui descrito 

 e)  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com ou 

sem a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo e, caso não realizado o aditamento, o processo será extinto sem 

resolução do mérito 

 

Questão 87: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 

Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar cirurgia de urgência indicada por seu 

médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para seu caso, ela procura um(a) 

advogado(a), que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia, com 

pedido de tutela antecipada para sua efetivação imediata, sem a oitiva do Réu. O(A) advogado(a) 

ainda sustenta que não poderá propor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação 

que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. 

A respeito do caso, assinale a afirmativa correta. 

 a)  O advogado equivocou-se. Trata-se de tutela cautelar e não antecipada, de modo que o 

pedido principal terá de ser formulado pela autora no prazo de 30 (trinta) dias nos mesmos autos. 

 b)  O advogado equivocou-se. A urgência é contemporânea à propositura da ação, pelo que a 

tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, com a possibilidade de posterior 

aditamento à petição inicial. 

 c)  O advogado agiu corretamente. A petição inicial é o momento correto para a apresentação 

de documentos. 

 d)  O advogado agiu corretamente. Somente a tutela cautelar e não a antecipada pode ser 

requerida em caráter antecedente. 

 

Questão 88: VUNESP - Proc Mun (Rosana)/Pref Rosana/2016 

Assunto: Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo (arts. 312 a 317) 

Assinale a alternativa correta com relação à formação, suspensão e extinção do processo. 

 a) Nos embargos de terceiro, quando seu objeto não abranger todos os bens, o processo 

principal não ficará suspenso em relação aos bens não embargados. 

 b) É facultado ao autor a modificação do pedido até a realização da audiência preliminar, quando 

houver, ou início da fase instrutória. 

 c) O reconhecimento da incompetência absoluta acarreta na extinção do processo sem resolução 

do mérito. 

 d) É vedada a suspensão do processo de execução com fundamento na inexistência de bens 

penhoráveis do devedor. 

 e) O autor pode desistir da ação em qualquer fase processual, independentemente do 

consentimento do réu, levando à extinção do processo sem resolução do mérito. 

 

Questão 89: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIX Exame/2016 

Assunto: Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo (arts. 312 a 317) 

João, maior e capaz, correntista do Banco Grana Alta S/A, ao verificar o extrato da sua conta-

corrente, constata a realização de um saque indevido no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

razão pela qual ingressa com ação de indenização por dano material em face da referida 

instituição financeira. Contudo, antes mesmo da citação da sociedade ré, João comunica ao juízo 

seu desinteresse no prosseguimento do feito. 
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A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A desistência da ação produz, como um dos seus efeitos, o fenômeno da coisa julgada 

material, obstando que o autor intente nova demanda com conteúdo idêntico perante o Poder 

Judiciário. 

 b)  Tendo em vista que a causa versa sobre direito indisponível, poderá o juiz, de ofício, dar 

prosseguimento ao feito, determinando a citação da instituição financeira para que apresente, 

no prazo de 15 dias, sua resposta. 

 c)  A desistência somente produzirá efeitos, extinguindo o processo, se houver o prévio 

consentimento do Banco Grana Alta S/A. 

 d)  Diante da desistência unilateral do autor da ação, operar-se- á a extinção do processo sem 

resolução do mérito. 

 

Questão 90: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2016 

Assunto: Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo (arts. 312 a 317) 

Em decorrência de um tumulto generalizado ocorrido em uma festa, Ricardo, menor de quinze 

anos, foi vítima de violento soco, tendo sofrido fraturas na face. Supondo que o golpe havia 

partido de Cláudio, pai de um amigo seu, a vítima, representada por seu pai, ajuizou em face dele 

demanda em que pleiteava a sua condenação ao pagamento de verbas reparatórias de danos 

morais. Citado, Cláudio, no prazo legal, ofereceu a sua peça contestatória, alegando que não fora 

o autor do golpe que lesionara Ricardo, mas sim Bruno, que o acompanhava na festa. Encerrada 

a fase instrutória, a alegação defensiva de Cláudio restou comprovada. Nesse cenário, deve o 

órgão ministerial dotado de atribuição para intervir no feito opinar no sentido de que seja: 

 a)  o processo extinto sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam; 

 b)  o processo extinto com resolução do mérito, julgando-se improcedente o pedido; 

 c)  o processo extinto com resolução do mérito, julgando-se procedente o pedido, já que o 

Parquet não pode se manifestar contrariamente aos interesses da parte incapaz; 

 d)  o processo extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir; 

 e)  o réu intimado para promover a denunciação da lide em relação a Bruno, o real agressor. 

 

Questão 91: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2016 

Assunto: Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo (arts. 312 a 317) 

De acordo com a disciplina processual vigente, a hipótese que NÃO dá azo à suspensão do feito 

é: 

 a)  o requerimento, formulado na petição inicial, de desconsideração da personalidade jurídica; 

 b)  a perda da capacidade processual de qualquer das partes; 

 c)  o vínculo de prejudicialidade externa; 

 d)  a convenção das partes; 

 e)  a admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. 

 

Questão 92: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2016 

Assunto: Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo (arts. 312 a 317) 

Em ação declaratória, após a prolação da sentença, as partes, de comum acordo, requereram a 

suspensão do processo por 90 dias. Houve a homologação desse pedido em 11.09.2015, porém, 

em 02.10.2015 a sentença foi publicada. A parte sucumbente ofereceu sua apelação em 

18.12.2015, sendo certo que todas essas datas correspondem a uma sexta-feira. 

Considerando os princípios da boa-fé do jurisdicionado, do devido processo legal e da segurança 

jurídica, assinale a alternativa correta. 
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 a)  Ao homologar a suspensão do processo, o juízo criou nos jurisdicionados a legítima 

expectativa de que o processo só tramitaria ao final do prazo convencionado, devendo ser 

considerada tempestiva a apelação. 

 b)  Exceto em caso de calamidade pública, poderia o juízo homologar a convenção das partes 

para a suspensão do prazo recursal, se disso se tratasse, assim, embora suspenso o processo, o 

prazo recursal permaneceria em curso, sendo intempestiva a apelação. 

 c)  A rigor, é nulo o ato judicial que homologou a convenção das partes para a suspensão dos 

processos, uma vez que a sentença estando prolatada, não permite ao juiz praticar nenhum outro 

ato, exceto os relativos ao recebimento dos recursos, de modo que é intempestiva a apelação. 

 d)  A apelação é tempestiva, pois o processo encontrava- se suspenso por decisão homologatória 

e inquestionável, uma vez que, embora se trate de prazo peremptório, a sentença ainda não 

estava publicada, dando poder aos juridiscionados de requerer a suspensão de prazos dessa 

natureza. 

 e)  Tratando-se de prazo peremptório, não se suspende o prazo, por ser defeso às partes transigir 

sobre prazos dessa natureza, sendo intempestiva a apelação, independentemente da 

homologação anterior. 

 

Questão 93: CESPE - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Carlos ajuizou ação contra Pedro, visando a reparação material por danos causados ao seu 

veículo. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) Se for verificado que Carlos ajuizou a ação após ter decorrido o prazo prescricional, a 

improcedência liminar do pedido será medida conferida ao juiz. 

 b) A concessão do benefício de gratuidade de justiça a Carlos poderá ser impugnada por Pedro 

por meio de exceção, que deverá correr em autos apartados. 

 c) A ausência de indicação, na petição inicial, da profissão e do estado civil de Pedro até o prazo 

concedido acarretará prejuízos à citação. 

 d) Caso Carlos não apresente requerimento para a citação de Pedro, deverá ser concedido prazo 

para emenda da inicial, visto que este não é ato que o juiz possa praticar de ofício. 

 e) Caso Pedro alegue, em contestação, que não foi o autor do dano e o juiz acolha sua alegação, 

o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito. 

 

Questão 94: CESPE - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

A respeito das provas no processo civil, assinale a opção correta. 

 a) O prazo para o réu se manifestar sobre documento anexado na inicial não poderá ser 

prorrogado pelo juiz. 

 b) O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, mas deverá conferir-

lhe o valor atribuído no CPC. 

 c) Ao terceiro que não seja parte no processo nem testemunha o juiz poderá requerer 

informações sobre fatos, mas não poderá adotar contra ele medidas coercitivas em caso de 

descumprimento da determinação. 

 d) Depois de requerida a produção antecipada de provas, se houver tempo hábil, o juiz poderá 

abrir prazo para a apresentação do contraditório. 

 e) A declaração sobre a falsidade de documento juntado como prova dos fatos poderá alcançar 

a autoridade da coisa julgada. 

 

Questão 95: CESPE - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016 
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Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

A respeito da coisa julgada e da sentença, assinale a opção correta. 

 a) Ainda que o autor formule pedido genérico relativo à obrigação de pagar quantia, a extensão 

do dano deverá ser fixada na sentença, com os consectários legais de juros e correção monetária. 

 b) Para que a decisão seja fundamentada é suficiente que o juiz invoque dispositivo legal ou 

súmula em seu julgado. 

 c) A remessa necessária guarda relação com a pessoa parte ré na ação, não importando o valor 

da condenação. 

 d) Os efeitos da coisa julgada material serão inaplicáveis em caso de decisão que resolva questão 

prejudicial. 

 e) Se, após o réu apresentar a contestação, o autor, imotivadamente, deixar o processo sem 

movimento por mais de um ano, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução de mérito. 

 

Questão 96: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Tendo em vista que, em uma relação processual, o pronunciamento de mérito está condicionado 

ao cumprimento de algumas formalidades, tais como a atuação do órgão jurisdicional 

competente e o tempo dessa atuação, as condições da ação e os pressupostos processuais, 

assinale a opção correta. 

 a) Transcorrido o prazo legal sem que o jurisdicionado ingresse em juízo para proteger seu 

direito, opera-se a preclusão do direito de ação. 

 b) Quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal, a morte de um dos 

sujeitos da relação processual provocará a extinção do processo sem resolução de mérito. 

 c) Para não contrariar o princípio da inércia da jurisdição, segundo o qual a jurisdição deve ser 

provocada, é vedado ao juiz determinar, de ofício, a produção de provas. 

 d) A jurisdição voluntária pode ser exercida extrajudicialmente em casos expressamente 

autorizados pelo ordenamento jurídico vigente, como nos casos de inventário ou divórcio 

extrajudiciais. 

 e) O defeito ou a ausência de representação na relação processual provoca, por falta de uma das 

condições da ação, a extinção do processo sem resolução de mérito. 

 

Questão 97: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

No que se refere a formas e princípios da sentença e da coisa julgada, assinale a opção correta. 

 a)  A sentença extra petita caracteriza-se quando o juiz condena o réu em quantidade superior à 

pedida na pretensão do autor. 

 b)  Os motivos que serviram para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, em 

regra, integram a coisa julgada material. 

 c)  A sentença que julgar improcedente o pedido é considerada declaratória negativa. 

 d)  A sentença que homologa a transação firmada entre as partes não é considerada como 

resolutória de mérito. 

 e)  A decisão terminativa não pode ser fundamentada de forma concisa. 

 

Questão 98: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

De acordo com as normas previstas no Código de Processo Civil (CPC), assinale a opção correta 

acerca do processo e do procedimento. 
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 a)  A pessoa casada necessita do consentimento de seu cônjuge para propor ação de consignação 

em pagamento referente a contrato de alienação fiduciária de automóvel. 

 b)  A procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento particular, 

independentemente de reconhecimentode firma pela parte, e habilita o advogado a interpor 

recurso de apelação. 

 c)  O magistrado somente pode condenar o réu por litigância de má-fé se houver expresso 

requerimento da parte autora nesse sentido, sob pena de violação ao princípio da demanda. 

 d)  A questão preliminar é aquela cuja decisão influencia o teor da decisão do mérito como, por 

exemplo, a questão jurídica incidental referente à existência de relação de paternidade em uma 

ação de alimentos. 

 e)  Em decorrência do princípio da razoável duração do processo, o juiz possui a faculdade de 

prolatar sentença ilíquida, mesmo que o autor tenha formulado pedido certo e determinado. 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Com base nas normas processuais relativas às provas no processo civil, assinale a opção correta. 

 a) Situação hipotética: José propôs ação anulatória de infração de trânsito, alegando que ele e 

seu veículo não estavam no local da autuação na hora indicada na multa. Assertiva: Nessa 

situação, o réu terá o ônus de comprovar o fato contrário ao alegado por José, haja vista que não 

se pode exigir do autor a prova de fato negativo. 

 b)  A testemunha submetida ao regime da legislação trabalhista não pode sofrer, por ter 

comparecido à audiência, perda de salário ou desconto no tempo de serviço, podendo, ainda, 

qualquer testemunha requerer o pagamento da despesa realizada para ir à audiência. 

 c)  Situação hipotética: Em 2009, Rafael ajuizou ação indenizatória contra Marcos. Durante a 

instrução processual, a testemunha inquirida faleceu, três meses depois da inquisição. Em 2011, 

Luana acionou Marcos em ação que versava sobre o mesmo fato. Assertiva: Nessa situação, a 

utilização, no processo proposto por Luana, da prova testemunhal do processo ajuizado por 

Rafael é manifestamente ilegítima. 

 d)  Viola norma expressa do CPC — que determina que a instrução probatória será feita de acordo 

com o princípio dispositivo — o magistrado que determina de ofício a exibição de documento 

que estava com o réu. 

 e)  Caso, durante a produção de prova pericial em processo judicial, as partes solicitem 

prorrogação do prazo legal de cinco dias para indicar assistente técnico e formular quesitos, o 

juiz deve rejeitar o pedido, dada a natureza peremptória de qualquer prazo legal. 

 

Questão 100: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Mário ajuizou ação de indenização por danos materiais contra José. Depois de distribuída a ação, 

requereu o aditamento da petição inicial para formular pedido de compensação por danos 

morais. De acordo com o Código de Processo Civil, a alteração do pedido ou da causa de pedir 

 a)  depende do consentimento do réu, se já tiver sido feita a citação, e não poderá ocorrer após 

o saneamento do processo. 

 b)  é defesa antes da citação. 

 c)  sempre depende do consentimento do réu. 

 d)  pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após o saneamento do processo, desde que haja 

consentimento do réu. 

 e)  pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após o saneamento do processo, 

independentemente de consentimento do réu. 
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Questão 101: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Eduardo ajuizou ação de cobrança contra Pedro. Depois de decorrido o prazo para resposta, 

Eduardo formulou pedido de desistência. De acordo com o Código de Processo Civil, o pedido de 

desistência 

 a)  depende do consentimento de Pedro, e, se acolhido, acarreta a extinção do processo com 

resolução de mérito, a qual não obsta a que Eduardo intente nova ação, cumpridos os requisitos 

legais. 

 b)  independe do consentimento de Pedro, e, se acolhido, acarreta a extinção do processo sem 

resolução de mérito, a qual obsta a que Eduardo intente nova ação. 

 c)  independe do consentimento de Pedro, e, se acolhido, acarreta a extinção do processo com 

resolução de mérito, a qual obsta a que Eduardo intente nova ação. 

 d)  depende do consentimento de Pedro, e, se acolhido, acarreta a extinção do processo sem 

resolução de mérito, a qual não obsta a que Eduardo intente nova ação, cumpridos os requisitos 

legais. 

 e)  depende do consentimento de Pedro, e, se acolhido, acarreta a extinção do processo com 

resolução de mérito, a qual obsta a que Eduardo intente nova ação. 

 

Questão 102: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Acolhida a alegação de coisa julgada, extingue-se o processo 

 a)  sem resolução de mérito, podendo o autor intentar novamente a ação, apenas se provar o 

pagamento ou o depósito das custas e dos honorários de advogado. 

 b)  sem resolução de mérito, podendo o autor intentar novamente a ação. 

 c)  com resolução de mérito, não podendo o autor intentar novamente a ação. 

 d)  com resolução de mérito, podendo o autor intentar novamente a ação. 

 e)  sem resolução de mérito, não podendo o autor intentar novamente a ação. 

 

Questão 103: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Se o Réu for revel, 

 a)  os prazos correrão independentemente de intimação, não podendo o revel intervir no 

processo. 

 b)  serão aplicados os efeitos da revelia inclusive a presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor, ainda que o litígio verse sobre direitos indisponíveis. 

 c)  o autor poderá alterar o pedido independentemente de nova citação Réu. 

 d)  o autor não poderá alterar o pedido, em nenhuma hipótese. 

 e)  o autor não poderá alterar o pedido, salvo promovendo nova citação do Réu, que poderá 

responder no prazo de 15 dias. 

 

Questão 104: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Telma emprestou R$ 10.000,00 para Ana Paula, pessoa maior e capaz. Esta, porém, não devolveu 

o dinheiro na data aprazada. Em razão do inadimplemento, Telma ajuizou ação contra a mãe de 

Ana Paula, Odete, que possui melhores condições financeiras que a filha. De acordo com o Código 

de Processo Civil, o juiz deverá 
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 a)  extinguir o processo com resolução de mérito, conhecendo, de ofício, da ilegitimidade de 

parte. 

 b)  aguardar a resposta de Odete e extinguir o processo sem resolução de mérito, mas apenas 

se, na contestação, for suscitada ilegitimidade de parte, vedado conhecer da matéria de ofício. 

 c)  extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo, de ofício, da ilegitimidade de 

parte. 

 d)  aguardar a resposta de Odete e extinguir o processo com resolução de mérito, mas apenas 

se, na contestação, for suscitada ilegitimidade de parte, vedado conhecer da matéria de ofício. 

 e)  corrigir, de ofício, o polo passivo, incluindo Ana Paula, que responderá junto com Odete pela 

dívida contraída com Telma. 

 

Questão 105: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Gabriel, pessoa capaz, foi revel em ação na qual Marcelo formulou pedido de condenação. Gabriel 

não possui patrono nos autos. Em razão da revelia, 

 a)  se Gabriel vier a intervir no processo, o Juiz deverá dar nova oportunidade para apresentação 

de contestação. 

 b)  o pedido de Marcelo será necessariamente acolhido, pois a revelia induz presunção absoluta 

de veracidade dos fatos afirmados na inicial. 

 c)  o Juiz deverá nomear curador especial para Gabriel, o qual poderá contestar por negativa 

geral, invertendo-se o ônus da prova. 

 d)  o Juiz determinará a intimação pessoal de Gabriel a fim de que compareça nos autos, sob 

pena de confesso. 

 e)  os prazos, em relação a Gabriel, correrão independentemente de intimação, a partir da 

publicação de cada ato decisório. 

 

Questão 106: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

De acordo com o Código de Processo Civil, na audiência de instrução 

 a)  o Juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado tiver se 

ausentado injustificadamente. 

 b)  o Juiz não pode tentar nova conciliação entre as partes. 

 c)  o perito responderá a qualquer pergunta formulada pelas partes, seja qual for o objeto do 

questionamento, independentemente da elaboração prévia de quesitos de esclarecimentos. 

 d)  as testemunhas do juízo são inquiridas sempre depois das do réu. 

 e)  finda a instrução, o Juiz abrirá prazo para apresentação de alegações-finais, a serem 

apresentadas necessariamente na forma escrita. 

 

Questão 107: ESAF - ERAC (ANAC)/ANAC/Área 1/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Extingue-se o processo com resolução de mérito 

 a)  quando o autor desistir da ação. 

 b)  quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal. 

 c)  quando o autor renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação. 

 d)  pela convenção de arbitragem. 

 e)  quando o juiz acolher a alegação de perempção. 

 

Questão 108: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIX Exame/2016 
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Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Brenda, atualmente com 20 anos de idade, estudante do 2º período de direito, percebe 

mensalmente pensão decorrente da morte de seu pai. Sucede, contudo, que ela recebeu uma 

correspondência do fundo que lhe paga a pensão, notificando-a de que, no dia 20 do próximo 

mês, quando completará 21 anos, seu benefício será extinto. Inconformada, Brenda ajuizou ação 

judicial, requerendo em antecipação de tutela a continuidade dos pagamentos e, por sentença, 

a manutenção desse direito até, pelo menos, completar 24 anos de idade, quando deverá 

terminar a faculdade. Tal demanda, contudo, é rejeitada liminarmente pelo juiz da 3ª Vara, sob o 

argumento de que aquela matéria de direito já está pacificada de forma contrária aos interesses 

da Autora na jurisprudência dos Tribunais Superiores e, ainda, por ele já ter proferido, em outros 

casos com a mesma questão de direito, diversas sentenças de improcedência. 

Sobre os fatos descritos, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A decisão acima mencionada, se transitada em julgado, não faz coisa julgada material, na 

medida em que a ausência de citação do Réu impede a formação regular do processo. 

 b)  No caso de eventual recurso de Brenda, o juízo que proferiu a sentença poderá, se assim 

entender, retratar-se. 

 c)  Se a matéria de mérito estivesse pacificada nos Tribunais Superiores em favor da autora, 

poderia o magistrado, ao receber a petição inicial, sentenciar o feito e julgar desde logo 

procedente o pedido. 

 d)  Mesmo que a demanda envolvesse necessidade de produção de prova pericial, o magistrado 

poderia se valer da improcedência liminar, tendo em vista a força dos precedentes dos Tribunais 

Superiores. 

 

Questão 109: VUNESP - Proc (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Publicada a sentença, o juiz, em regra, só poderá alterá-la 

 a)  antes de abrir prazo para contrarrazões de apelação. 

 b)  a pedido de terceiro, que venha a ser atingido pelo mérito da decisão. 

 c)  com a minuta do agravo. 

 d)  para corrigir de ofício inexatidões materiais. 

 e)  quando a decisão for genérica. 

 

Questão 110: VUNESP - Proc (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Do requerimento de liquidação de sentença, será a parte intimada 

 a)  pessoalmente, por mandado de intimação. 

 b)  pessoalmente, por mandado de citação. 

 c)  pessoalmente, por todos os meios processuais disponíveis. 

 d)  pessoalmente, por publicação da imprensa oficial. 

 e)  na pessoa de seu advogado. 

 

Questão 111: VUNESP - Proc (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá 

 a)  denunciar da lide o proprietário ou possuidor. 

 b)  nomear à autoria o proprietário ou possuidor. 

 c)  chamar ao processo o proprietário ou possuidor. 

 d)  requerer a extinção da ação por falta de interesse de agir. 
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 e)  requerer a improcedência da ação, com julgamento de mérito. 

 

Questão 112: VUNESP - Proc (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Sobre o depoimento pessoal, assinale a alternativa correta. 

 a)  A parte será interrogada na forma prescrita para a inquirição de testemunhas. 

 b)  Compete a cada parte requerer seu próprio depoimento pessoal. 

 c)  A parte é obrigada a depor sobre os fatos criminosos que lhe forem imputados. 

 d)  Sem ônus, poderá a parte se recusar a depor. 

 e)  Para o depoimento pessoal, a parte será intimada na pessoa de seu advogado. 

 

Questão 113: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

A respeito do procedimento cautelar e das medidas cautelares específicas, assinale a opção 

correta. 

 a)  Conforme o entendimento pacificado do STJ, a medida cautelar de produção antecipada de 

provas torna prevento o juízo para ação principal. 

 b)  Mesmo no processo cautelar de natureza preparatória para ação principal, a ausência de 

defesa técnica pode conduzir à aplicação dos efeitos da revelia. 

 c)  O CPC permite, a título de antecipação de provas, a inquirição de testemunhas e o exame 

pericial, mas não o interrogatório das partes. 

 d)  Consoante entendimento sumulado pelo STJ, a falta de ajuizamento da ação principal dentro 

do prazo decadencial de trinta dias acarreta a perda da eficácia da liminar concedida, mas não 

impede o regular prosseguimento da ação cautelar. 

 e)  O arresto cautelar tem por finalidade preservar bem determinado, objeto de litígio, que corra 

risco e que, por isso, deva ser apreendido, com vistas à garantia de satisfação de obrigação de 

entrega de coisa certa. 

 

Questão 114: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

I. É possível sentença de mérito que resolva parcialmente a lide, prosseguindo o processo quanto 

à parcela não resolvida, sendo a decisão impugnável por agravo de instrumento. 

II. O rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de 15 dias da decisão de saneamento, se 

escrita, ou na própria solenidade, se o saneamento for em audiência. 

III. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pelo Ministério Público caso seu 

representante, injustificadamente, não compareça à audiência de instrução. 

IV. A distribuição do ônus da prova é dinâmica, fixada em princípio no próprio Código, mas 

podendo ser alterada pelo juiz diante de peculiaridades da causa relacionadas à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo segundo a regra geral. 

 a)  Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

 b)  Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

 c)  Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

 d)  Estão corretas todas as assertivas. 

 e)  Nenhuma assertiva está correta. 

 

Questão 115: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 
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Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Na vigência do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, Fernando 

propõe ação de exibição de documentos em face de Álvaro. Álvaro contesta a ação, apresentando 

justificativa para não exibir. O juiz julga ilegítima a justificativa de Álvaro, por considerar que o 

réu possui o documento, que tem dever legal de exibi-lo e que o documento em questão é 

comum às partes e necessário para a instrução do feito. Nesse caso, é correto afirmar que, em 

tese, 

 a)  o juiz não poderia admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, Fernando 

pretendia provar. 

 b)  o juiz poderia determinar busca e apreensão do documento, mas não poderia utilizar medidas 

coercitivas, como a multa diária, para constranger Álvaro a exibi-lo. 

 c)  o juiz poderia adotar medidas como multa diária, busca e apreensão e restrição ao exercício 

de direitos, para fazer com que o documento seja levado a juízo. 

 d)  o juiz só poderia presumir a veracidade de fatos que não pudessem ser provados por outros 

meios de prova, como a prova pericial, a testemunhal ou a ata notarial. 

 e)  o juiz deveria ter determinado a exibição do documento, ainda que Álvaro tivesse comprovado 

que a apresentação do documento violasse dever seu de honra. 

 

Questão 116: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Na vigência do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, Gabriel propõe 

ação de produção antecipada de prova pericial em face da Construtora Macondo S/A. Alega, 

basicamente, em petição inicial, que preenche os requisitos legais e que a prova, caso produzida, 

terá o condão de viabilizar a autocomposição das partes. Nesse caso, é correto afirmar que a 

produção 

 a)  deverá ser indeferida, uma vez que a justificativa de Gabriel não demonstra perigo de que 

venha a se tornar impossível a verificação dos fatos. 

 b)  deverá ser indeferida, uma vez que a medida judicial em questão só pode ser utilizada para 

produção de prova oral. 

 c)  deverá ser deferida, e, caso Gabriel queira propor ação indenizatória posteriormente, o juízo 

da ação de produção antecipada já estará prevento para julgar a nova ação. 

 d)  deverá ser deferida, e, havendo caráter contencioso, deverá o juiz determinar, inclusive de 

ofício, a citação de interessados na produção da prova. 

 e)  deverá ser indeferida, uma vez que o direito à prova encontra óbice no direito à livre iniciativa 

da parte contrária. 

 

Questão 117: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Na vigência do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, Antônio propõe 

ação em face de Ovídio, pedindo ordem para cumprimento de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos materiais. Após a regular instrução do feito, passa-se à fase decisória. 

Nesse caso, quanto à sentença, assinale a alternativa correta. 

 a)  Se, após contraditório prévio e efetivo, o juiz absolutamente competente fixar na sentença a 

liquidação por procedimento comum para os danos materiais, uma vez transitada em julgado a 

decisão, a forma de liquidação não poderá ser alterada, por estar protegida pela coisa julgada. 

 b)  Após contraditório prévio e efetivo e uma vez transitada em julgado a decisão do juiz 

absolutamente competente, não será possível a Ovídio obter alterações no julgado calcadas em 
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supostas modificações de fato ou de direito supervenientes, mesmo se a obrigação de fazer 

referir-se à relação jurídica de trato continuado. 

 c)  Se, após contraditório prévio e efetivo, o juiz absolutamente competente fixar, na sentença, 

a técnica da multa diária para o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez transitada em 

julgado a decisão, a técnica executiva não poderá ser alterada, por estar protegida pela coisa 

julgada. 

 d)  Se, após contraditório prévio e efetivo, o juiz absolutamente competente decidir questão 

prejudicial de cuja solução dependa o mérito da causa, uma vez transitada em julgado a decisão, 

não será possível a Ovídio rediscutir tal questão em ação futura, por estar protegida pela coisa 

julgada. 

 e)  Se, após contraditório prévio e efetivo, o juiz absolutamente competente reconhecer, em 

sentença, que o valor da indenização é menor do que 40 salários mínimos nacionais, a motivação 

poderá ser feita de maneira sucinta, omitindo-se o relatório. 

 

Questão 118: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Na vigência do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, o Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Sul ingressa com ação alegando que certo medicamento está 

sendo distribuído às farmácias sem determinado selo, exigido por legislação específica para que 

o fármaco possa ser vendido. O produto, segundo a inicial, terá sua venda iniciada no dia de 

amanhã. Nesse caso, partindo do pressuposto de que os fatos alegados estão provados, é correto 

afirmar que, ao deferir a antecipação de tutela, o juiz estará concedendo 

 a)  tutela preventiva contra o dano. 

 b)  tutela preventiva contra o ilícito. 

 c)  tutela repressiva contra o dano. 

 d)  tutela repressiva contra o ilícito. 

 e)  tutela preventiva e repressiva contra o ilícito e o dano. 

 

Questão 119: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Confrontando o sistema de audiências previsto pelo Código de Processo Civil de 1973 com aquele 

previsto pelo Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, assinale a 

alternativa correta. 

 a)  A audiência de conciliação ou de mediação prevista pelo Novo Código é idêntica, em sua 

função e conteúdo, à audiência de conciliação do procedimento sumário disciplinado no Código 

de 1973, dado que ambas visam à realização da transação e, caso essa não seja obtida, à 

apresentação da defesa do demandado. 

 b)  A audiência de conciliação ou de mediação prevista pelo Novo Código é idêntica, em sua 

função e conteúdo, à audiência preliminar disciplinada pelo Código de 1973, já que ambas se 

destinam apenas à tentativa de resolução consensual do conflito. 

 c)  Assim como o Código de 1973 dispunha em relação à audiência preliminar, o Novo Código 

permite ao juiz dispensar a realização da audiência de conciliação ou de mediação quando as 

circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável a obtenção da transação. 

 d)  De regra, no Novo CPC, o saneamento e a organização da causa, incluindo a delimitação 

consensual das questões de fato e de direito controvertidas, ocorrerão por meio de decisão 

judicial escrita, salvo quando a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, 

quando deverá ser designada audiência. 
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 e)  O comparecimento de ambas as partes à audiência de conciliação ou de mediação prevista 

pelo Novo CPC é obrigatório e, assim como ocorria com a audiência preliminar do CPC de 1973, 

existe a previsão de aplicação, à parte ausente, da pena de confissão. 

 

Questão 120: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Na vigência do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, assinale a 

alternativa INCORRETA a respeito do procedimento comum. 

 a)  No sistema do Novo CPC, todas as defesas do réu, incluindo as alegações de incompetência 

relativa, impedimento e suspeição, deverão ser apresentadas como preliminares da contestação. 

 b)  A constatação imediata da prescrição da pretensão ou da decadência do direito potestativo, 

entre outras hipóteses, autoriza o juiz a julgar liminarmente improcedente o pedido, não a 

indeferir a petição inicial. 

 c)  No caso de o juiz indeferir por completo a petição inicial, o autor poderá apelar; não sendo 

exercido o juízo de retratação, o réu deverá ser citado para responder ao recurso de apelação. 

 d)  O Novo CPC admite expressamente a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, 

sendo que essa decisão será impugnável por meio do recurso de agravo de instrumento. 

 e)  Sendo protocolado, pelo réu, pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação, o prazo para contestação terá como termo inicial a data desse protocolo; se forem 

vários réus em litisconsórcio passivo, o termo inicial será, para cada um, a data do protocolo do 

respectivo pedido de cancelamento. 

 

Questão 121: IESES - APO (BAHIAGÁS)/BAHIAGÁS/Direito/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

No tocante ao julgamento conforme o estado do processo modificado pelo art. art. 330 do CPC, 

assinale a proposição correta. 

 a)  Se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide não é obrigatório, 

dependendo do grau de convencimento do juiz. 

 b)  O Art. 330 do NCPC possibilita o julgamento antecipado parcial do mérito, quando um ou mais 

pedidos cumulados ou parcela deles se mostrar incontroverso ou estiver em condições de 

imediato julgamento. 

 c)  O artigo 356 do novo diploma processual repete a disciplina do denominado julgamento 

antecipado parcial do mérito, já constante no CPC anterior. 

 d)  O NCPC prevê a possibilidade de o autor liquidar ou executar desde logo a condenação 

reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, desde que prestada caução, ainda que 

haja recurso contra essa interposto” (parágrafo 2° do artigo 356). 

 e)  Sempre ocorrerá nulidade se, proferido julgamento antecipado, a sentença de procedência 

do pedido estiver, paradoxalmente, fundamentada na ausência de prova do fato constitutivo. 

 

Questão 122: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Segundo disposições do novo Código de Processo Civil sobre o direito probatório, 

 a)  as partes podem, independentemente da natureza do direito em disputa, antes ou durante o 

processo, convencionar a forma de distribuição do ônus da prova de forma diversa da 

estabelecida pela lei, desde que sejam capazes para a celebração do negócio jurídico processual. 

 b)  a nova legislação abandonou completamente o modelo de distribuição estática do ônus da 

prova, contemplada pela legislação revogada, que atribuía o ônus da prova ao autor em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu com relação à existência de fato impeditivo, 
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modificativo ou extintivo do direito do autor, passando a existir uma distribuição judicial do ônus 

da prova para cada demanda. 

 c)  a nova legislação prevê expressamente a possibilidade de produção antecipada da prova ainda 

que não haja situação de urgência que justifique tal antecipação, desde que a prova seja 

suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do litígio ou o 

prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 

 d)  a lei não assegura expressamente à parte o direito de não produzir prova contra si própria, 

mas tal aplicação decorre dos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do 

devido processo legal. 

 e)  a ata notarial e as declarações prestadas por meio de escritura pública têm eficácia probatória 

não somente da declaração, como também do fato declarado, que se presume verdadeiro, salvo 

se existir prova em sentido contrário. 

Esta questão possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/373083 

Questão 123: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Distribuída a ação, Antônia (autora) é intimada para a audiência de conciliação na pessoa de seu 

advogado. Explicado o objetivo desse ato pelo advogado, Antônia informa que se recusa a 

participar da audiência porque não tem qualquer possibilidade de conciliação com Romero (réu). 

Acerca da audiência de conciliação ou de mediação, com base no CPC/15, assinale a afirmativa 

correta. 

 a)  Romero deverá ser citado para apresentar defesa com, pelo menos, 15 (quinze) dias de 

antecedência. 

 b)  A audiência não será realizada, uma vez que Antônia manifestou expressamente seu 

desinteresse pela conciliação. 

 c)  Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na conciliação, quando a matéria não 

admitir autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá normalmente. 

 d)  Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sob pena de multa. 

 

Questão 124: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Davi ajuizou ação em face de Heitor, cumulando pedido de cobrança no valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) e pedido indenizatório de dano material no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). Ultrapassada a fase inicial conciliatória, Heitor apresentou contestação contendo vários 

fundamentos - dentre eles, preliminar de impugnação ao valor da causa. O Juiz proferiu decisão 

saneadora, rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento do 

processo. 

 Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 

 a)  Heitor deveria ter apresentado incidente processual autônomo de impugnação ao valor da 

causa. 

 b)  Heitor poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação 

ao valor da causa, em suas razões recursais de eventual apelação. 

 c)  O valor da causa deverá ser de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pois existem pedidos 

cumulativos. 

 d)  A impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião da prolatação da 

sentença de mérito. 
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Esta questão possui comentário do professor no 

site.www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/383450 

Questão 125: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Provimento/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

De acordo com o Código de Processo Civil em vigência, extingue-se o processo, sem resolução de 

mérito: 

 I. Quando ficar parado durante mais de seis meses por negligência das partes. 

 II. Quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada. 

 III. Pela convenção de arbitragem. 

 IV. Quando a ação for considerada transmissível por disposição legal. 

 Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta: 

 a)  Todas estão corretas. 

 b)  Apenas II e III estão corretas. 

 c)  Apenas I e III estão corretas. 

 d)  Apenas II e IV estão corretas. 

 

Questão 126: FGV - Proc (Paulínia)/Pref Paulínia/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

A respeito das disposições gerais sobre as provas, assinale a afirmativa incorreta. 

 a)  Não será admitida prova produzida em outro processo. 

 b)  É possível utilizar a teoria da carga dinâmica do ônus da prova nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

produzir a prova ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, de modo a permitir 

que haja a inversão por decisão devidamente motivada. 

 c)  A distribuição do ônus da prova pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair 

sobre direito indisponível da parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do 

direito. 

 d)  A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário deverá provar 

o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. 

 e)  Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte comparecer em 

juízo, respondendo ao que lhe for interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção 

judicial que for considerada necessária e praticar o ato que lhe for determinado. 

 

Questão 127: CESPE - AC TCE PR/TCE-PR/Jurídica/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Com referência ao processo, ao procedimento comum e à intervenção de terceiros, assinale a 

opção correta de acordo com o Código de Processo Civil (CPC). 

 a) De acordo com o CPC, sentença é o pronunciamento do magistrado que, com ou sem 

resolução do mérito, extingue o processo em primeiro grau. Os demais atos decisórios do juiz 

singular possuem natureza interlocutória. 

 b) A impugnação da parte principal ao requerimento de ingresso do assistente dá ensejo à 

suspensão do processo principal até que sobrevenha decisão do juiz quanto ao incidente 

processual relativo ao ingresso do assistente. 

 c) No procedimento comum, a ausência injustificada do réu à audiência de conciliação acarreta 

a decretação de sua revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

autor na petição inicial. 
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 d) No procedimento comum, contestação e reconvenção devem ser apresentadas em uma única 

peça processual, ressalvada ao réu a possibilidade de apresentar reconvenção isoladamente caso 

não deseje contestar. 

 e) O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado no momento da 

propositura da ação, sendo vedado o ingresso superveniente do sócio no processo após a 

estabilização da demanda. 

 

Questão 128: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Sobre a petição inicial e seu indeferimento e a improcedência liminar do pedido é correto: 

 a)  Depois da citação, o autor não poderá aditar ou alterar o pedido, ainda que haja 

consentimento do réu. 

 b)  Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, deverá determinar a 

intimação do autor para que, no prazo de dez dias, a emende ou a complete, não cabendo ao 

Magistrado apontar qual o erro. 

 c)  O pedido deve ser certo, nele estando compreendidos os juros legais, a correção monetária e 

as verbas de sucumbência, mas a fixação de honorários advocatícios depende de pedido 

expresso. 

 d)  Indeferida a petição inicial, o autor poderá interpor agravo de instrumento, facultado ao juiz, 

no prazo de cinco dias, retratar-se. 

 e)  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Questão 129: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Sobre as respostas do réu, é correto afirmar: 

 a)  Para o réu propor reconvenção é necessário que apresente contestação. 

 b)  Se o réu, na contestação, deixar de alegar incompetência absoluta ou relativa, o juiz 

conhecerá de tais matérias de ofício. 

 c)  Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser 

protocolada no foro de domicílio do réu. 

 d)  A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito 

obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 

 e)  Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, ainda 

que não conexa com a ação principal nem com o fundamento da defesa. 

 

Questão 130: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Sobre a prova testemunhal, é correto afirmar que 

 a)  esta é inadmissível quando a lei exigir prova escrita da obrigação, ainda que haja começo de 

prova escrita emanada da parte contra a qual se pretende produzir a prova. 

 b)  a parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência independentemente de 

intimação, que, em regra, deve ser realizada por carta com aviso de recebimento. 

 c)  é defeso à parte, nos contratos simulados, provar com testemunhas a divergência entre a 

vontade real e a vontade declarada, ou, nos contratos em geral, os vícios de consentimento. 

 d)  pode o juiz, se necessário, admitir o depoimento de testemunhas menores, impedidas ou 

suspeitas, devendo tomar-lhes compromisso. 
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 e)  o juiz deve ouvir primeiro as testemunhas do autor e depois as do réu, não podendo inverter 

a ordem das oitivas ainda que as partes concordem. 

 

Questão 131: IBFC - Adv (Franca)/CM Franca/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Consoante o disposto no Código de Processo Civil vigente, o juiz não resolverá o mérito quando: 

 a)  decidir, a requerimento, sobre a ocorrência de prescrição. 

 b)  acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. 

 c)  rejeitar o pedido formulado na reconvenção. 

 d)  homologar a transação 

 

Questão 132: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Verificada a existência de decisões conflitantes versando sobre o mesmo bem jurídico, e ambas 

trânsitadas em julgado, 

 a)  prevalece aquela que for mais favorável ao réu. 

 b)  prevalecem ambas, até que alguma delas seja desconstituída por ação rescisória. 

 c)  prevalece a que for mais favorável ao autor. 

 d)  não prevalece nenhuma delas, até que uma seja desconstituída por ação rescisória. 

 e)  prevalece aquela que por último transitou em julgado. 

 

Questão 133: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

O novo Código de Processo Civil 

 a)  impõe ao advogado e ao defensor público o ônus de intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. 

 b)  abandonou completamente o sistema de distribuição do ônus da prova diante do polo 

ocupado pela parte na demanda. 

 c)  exige para a produção antecipada de provas prova de fundado receio de que venha a tornar-

se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. 

 d)  mantém o sistema de reperguntas para a produção da prova testemunhal. 

 e)  não prevê expressamente o princípio da identidade física do juiz. 

 

Questão 134: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Em uma ação proposta com pedido de condenação a indenização por danos materiais e danos 

morais, após a apresentação de contestação, o magistrado entende que o primeiro pedido restou 

incontroverso, e, por isso, condenou o réu ao pagamento dos danos materiais comprovados e, 

no mesmo ato, determinou o prosseguimento da ação somente em relação aos danos morais. 

Esta decisão tem natureza jurídica de 

 a)  julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, desafia recurso de agravo de 

instrumento. 

 b)  julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, desafia recurso de apelação. 

 c)  tutela provisória incidental de urgência e, portanto, desafia recurso de agravo de instrumento. 

 d)  tutela provisória incidental da evidência, mas não apresenta recorribilidade imediata, pois 

não comporta recurso de agravo de instrumento, mas apenas apelação após a sentença final. 

 e)  sentença final de mérito e, portanto, desafia recurso de apelação. 
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Questão 135: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Carlito ajuizou ação de indenização contra João Paulo no âmbito da qual sustenta que o réu lhe 

causou lesões corporais das quais resultaram danos morais, que deseja ver compensados. Por 

outro lado, João Paulo julga que Carlito também lhe causou lesões corporais e também deseja 

ser compensado por danos morais. Pretendendo reconvir, João Paulo deverá, de acordo com o 

Código de Processo Civil em vigor, propor reconvenção na contestação, 

 a)  ou apenas reconvir, sem apresentar contestação. Se Carlito desistir da ação, a desistência não 

obstará o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 

 b)  não podendo apenas reconvir, sob pena de, em não apresentando contestação, não ser 

conhecida a reconvenção. Se Carlito desistir da ação, a desistência não obstará o prosseguimento 

do processo quanto à reconvenção. 

 c)  ou apenas reconvir, sem apresentar contestação. Se Carlito desistir da ação, a desistência 

prejudicará a reconvenção, obstando o prosseguimento do processo. 

 d)  não podendo apenas reconvir, sob pena de, em não apresentando contestação, não ser 

conhecida a reconvenção. Se Carlito desistir da ação, a desistência prejudicará a reconvenção, 

obstando o prosseguimento do processo. 

 e)  ou em peça apartada, não podendo apenas reconvir, sob pena de, em não apresentando 

contestação, não ser conhecida a reconvenção. Se Carlito desistir da ação, a desistência 

prejudicará a reconvenção, obstando o prosseguimento do processo. 

 

Questão 136: FCC - TNS (PGM Teresina)/Pref Teresina/Analista Administrativo/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

 a)  reconhecer existência de prescrição. 

 b)  homologar transação. 

 c)  homologar renúncia à pretensão ou julgar procedente o pedido em razão de reconhecimento 

jurídico. 

 d)  julgar reconvenção improcedente. 

 e)  acolher alegação de existência de convenção de arbitragem. 

 

Questão 137: IBFC - An Adm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Assinale a alternativa correta sobre a reconvenção após analisar os itens a seguir e considerar as 

normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil). 

 a)  Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa 

com a ação principal ou com o fundamento da defesa, vedado tal ato na ação monitória 

 b)  A propositura da reconvenção depende do oferecimento de contestação 

 c)  A reconvenção não pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro 

 d)  Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito, em 

face do substituído e, a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade 

de substituto processual 

 e)  O reconvinte não poderá formular pedido genérico 

 

Questão 138: IBFC - An Adm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Analise as afirmativas I a V. 

 I. enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 
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 II. acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recursos repetitivos. 

 III. entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 

de competência. 

 IV. decisão anterior proferida em casos análogos no juízo singular. 

 V. enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

 A partir daqui, assinale a alternativa correta sobre a improcedência liminar do pedido após 

analisar os itens a seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo 

Código de Processo Civil). 

 a)  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu 

julgará, liminarmente improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada nos 

itens III a V 

 b)  Nas causas que dispensem a fase instrutória ou não, o juiz, independentemente da citação 

do réu julgará, liminarmente improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão 

mencionada nos itens II e III 

 c)  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu 

julgará, liminarmente improcedente, o pedido que contrariar cumulativamente as decisões 

mencionadas nos itens II a IV 

 d)  Nas causas que não dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 

réu julgará, liminarmente procedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada nos 

itens I a V 

 e)  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu 

julgará, liminarmente improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada nos 

itens I a III 

 

Questão 139: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Acerca de liquidação de sentença e execução, assinale a opção correta. 

 a)  A jurisprudência do STJ vem sedimentando o entendimento de que é viável a formulação de 

reconvenção em sede de embargos à execução. 

 b)  O termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da juntada aos autos 

do mandado cumprido. 

 c)  O cumprimento de sentença será feito junto aos tribunais no caso de sua competência 

originária, sendo essa funcional e absoluta. 

 d)  A sentença arbitral não é legalmente considerada como um título executivo judicial, para fins 

de cumprimento de sentença. 

 e)  Com as alterações legislativas realizadas, o cumprimento de sentença passou a ser 

considerado um processo autônomo, no escopo do denominado sincretismo processual. 

 

Questão 140: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Assinale a opção correta acerca da liquidação de sentença e da execução no processo civil. 

 a) O ajuizamento de ação rescisória pelo executado suspende automaticamente o cumprimento 

da sentença ou do acórdão que seja objeto do pedido da referida ação autônoma de impugnação. 

 b)  Os atos executórios tratados pelo CPC não possuem natureza jurisdicional, motivo pelo qual 

não há necessidade de observância ao princípio do contraditório no processo de execução. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

 c)  Se o autor ou outro qualquer cidadão não promover os atos executórios no prazo legal na 

execução de sentença de procedência em ação popular, o juiz determinará a extinção anômala 

do processo. 

 d)  A parte pode dar início à liquidação antes do trânsito em julgado da sentença condenatória 

genérica, haja vista que a denominada liquidação provisória de sentença é permitida pela 

legislação processual. 

 e)  O compromisso de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e o 

responsável por violação a direito coletivo não possui eficácia executória, mas é documento hábil 

à propositura de ação monitória. 

 

Questão 141: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

  

Acerca do novo Código de Processo Civil de 2015: 

 I. Entre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa extintos pelo novo Código de 

Processo Civil, estão a ação de depósito; a ação de usucapião de terras particulares; a ação de 

nunciação de obra nova; o interdito proibitório; e a ação de anulação e substituição de título ao 

portador. 

 II. A sentença condenatória para pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública será 

executada no mesmo processo, em fase de cumprimento de sentença, a exemplo do que ocorre 

contra os devedores privados, sendo o meio de defesa a impugnação; já a execução de título 

extrajudicial dar-se-á por meio de processo específico de execução, cuja defesa deverá ser 

promovida via embargos do devedor. 

 III. Ficou mantida a possibilidade de, no prazo para embargos, o devedor parcelar o débito, com 

os acréscimos legais previstos na legislação processual, mediante o depósito de 30% do valor, 

pagando o restante em seis parcelas, inclusive no cumprimento de sentença. 

 a)  Está correta apenas a assertiva I. 

 b)  Está correta apenas a assertiva II. 

 c)  Está correta apenas a assertiva III. 

 d)  Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

 e)  Estão corretas todas as assertivas. 

 

Questão 142: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

No processo de execução e cumprimento de sentença, 

 a)  a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente no novo Código de 

Processo Civil, é aceita pela doutrina e pela jurisprudência para que o executado se defenda 

mediante a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, de modo que é 

possível que, em uma execução fiscal, o executado alegue prescrição por meio de exceção de 

pré-executividade. 

 b)  caso o executado já tenha apresentado embargos ou impugnação à execução, a desistência 

do exequente de toda a execução ou apenas alguma medida executiva dependerá do 

consentimento do embargante ou do impugnante. 

 c)  a sentença que determina a inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento de 

servidores públicos admite execução provisória, depois de confirmado em duplo grau necessário. 

 d)  diante de uma sentença condenatória contra o Estado transitada em julgado e da 

superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a lei que 
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fundamentou a procedência do pedido nessa demanda, durante o cumprimento desta decisão, 

cabe ao ente, em sua defesa, ajuizar reclamação constitucional. 

 e)  o cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública Estadual tem como única 

forma de satisfação a expedição de precatório. 

 

Questão 143: FUNRIO - Proc (CM NI)/CM Nova Iguaçu/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da cobrança de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, é CORRETO afirmar que 

 a)  apenas se não houver impugnação, serão devidos honorários advocatícios no cumprimento 

de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia na data da 

publicação da sentença executada. 

 b)  apenas se houver impugnação ao cumprimento de sentença, e esta for acolhida, serão 

devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. 

 c)  serão devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, 

depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do 

advogado da parte executada. 

 d)  na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, serão devidos 

honorários advocatícios específicos quanto ao incidente de impugnação. 

 

Questão 144: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Eduardo, maior e capaz, com 19 anos de idade, comparece à Defensoria Pública informando que 

seu genitor, que está desempregado mas tem recursos financeiros, não realizou o pagamento 

das duas últimas parcelas da pensão alimentícia fixada em sentença. Diante desta situação, o 

defensor público deverá 

 a)  pedir o cumprimento da sentença, sob pena de prisão, uma vez que este débito autoriza a 

prisão civil do devedor de alimentos, sem prejuízo de outros meios coercitivos para o pagamento, 

tais como o protesto da sentença. 

 b)  pedir o cumprimento da sentença, sob pena de penhora, uma vez que este débito não 

autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. 

 c)  orientar Eduardo para aguardar o próximo mês, uma vez que o pedido de prisão civil depende 

do inadimplemento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução. 

 d)  pedir o cumprimento, sob pena de penhora, uma vez que, embora este débito autorize a 

prisão civil do devedor de alimentos, o desemprego do devedor justifica o inadimplemento. 

 e)  orientar Eduardo sobre a impossibilidade de cobrar os alimentos após o atingimento da 

maioridade civil, pois a exoneração do devedor decorre de previsão legal expressa. 

 

Questão 145: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública, esta será intimada para, no prazo de 

 a)  quinze dias, em autos apartados, impugnar a execução, estando dispensada de indicar o valor 

que entende correto, quando alegar excesso de execução, mas estando sujeita à multa de dez 

por cento pelo não cumprimento da obrigação. 

 b)  quinze dias, e nos próprios autos, pagar espontaneamente o débito, sob pena de multa de 

dez por cento, ou impugnar a execução, indicando bens de seu acervo disponível para garantia 

do crédito. 
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 c)  trinta dias, em autos apartados, pagar espontaneamente o débito, sob pena de multa de dez 

por cento, ou impugnar a execução, indicando bens de seu acervo disponível para garantia do 

crédito. 

 d)  trinta dias, em autos apartados, pagar espontaneamente o débito ou impugnar a execução, 

indicando bens de seu acervo disponível para garantia do crédito, sem incidência da multa de dez 

por cento pelo não cumprimento da obrigação. 

 e)  trinta dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, não estando sujeita à multa de dez 

por cento pelo não cumprimento da obrigação, mas devendo indicar de imediato o valor que 

entende correto, quando alegar excesso de execução, sob pena de, em não o fazendo, não ser 

conhecida esta arguição. 

 

Questão 146: VUNESP - Proc Mun (Rosana)/Pref Rosana/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Em ação judicial em fase de cumprimento de sentença, o único executado, Manuel, deve pagar a 

quantia de R$ 100.000,00 ao exequente Arnaldo. Sem sucesso em localizar outras espécies de 

bens, Arnaldo constatou que Manuel é proprietário de um imóvel localizado na praia, avaliado 

em R$ 500.000,00, utilizado para veraneio. O imóvel foi penhorado, corretamente avaliado e 

arrematado em hasta pública por R$ 450.000,00, em 26 de janeiro de 2016. Vera, cônjuge de 

Manuel, havia sido pessoalmente intimada sobre a constrição do bem. No dia seguinte à 

arrematação (27 de janeiro de 2016), ainda não assinada a carta de arrematação, Vera ajuizou 

embargos de terceiro sustentando a impossibilidade de alienação judicial do bem, pois o imóvel 

foi adquirido na constância do casamento (que se deu pelo regime da comunhão parcial de bens) 

e, portanto, a alienação traria ilegal prejuízo à sua meação. Nesse contexto, é correto afirmar que 

os embargos de terceiro 

 a) são intempestivos, razão pela qual serão liminarmente rejeitados pelo juiz. 

 b) são procedentes, pois, em se tratando de bem indivisível, não pode ser judicialmente alienado 

para satisfação da dívida. 

 c) são improcedentes, na medida em que, em se tratando de bem indivisível, a meação recairá 

sobre o produto da alienação do bem. 

 d) são procedentes, pois a alienação do bem se deu por valor abaixo da avaliação, causando 

concreto prejuízo à meação. 

 e) serão rejeitados, pois o instrumento processual correto seria os embargos à arrematação. 

 

Questão 147: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Antônio ajuizou contra Pedro execução civil de título extrajudicial no valor de R$ 300.000. Para 

garantia do juízo, foi penhorado bem imóvel pertencente a Pedro e sua esposa, Maria. Apesar de 

não ser parte da execução, Maria foi intimada da penhora, conforme determinado pela legislação 

processual. 

Nessa situação hipotética, caso deseje tomar medida judicial com a única finalidade de proteger 

sua meação referente ao bem penhorado, Maria deve 

 a)  aguardar o término da execução e, oportunamente, ingressar com ação de nulidade da 

sentença. 

 b)  impetrar mandado de segurança, porque o CPC não prevê qualquer outro mecanismo para 

sua defesa. 

 c)  ingressar no processo como assistente simples de Pedro, demonstrando seu interesse no 

feito. 

 d)  se valer da modalidade de intervenção de terceiros denominada oposição. 
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 e)  oferecer embargos de terceiro, que serão analisados pelo mesmo juízo que determinou a 

penhora. 

 

Questão 148: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Carolina ajuizou ação de manutenção de posse contra o Município alegando ter sofrido esbulho 

há menos de ano e dia. Formulou, além da pretensão possessória, pedido de condenação em 

perdas e danos. De acordo com o Código de Processo Civil, 

 a)  a propositura de manutenção de posse, ao invés de reintegração, não obsta que o juiz conheça 

desta e outorgue a respectiva proteção legal, se provados os seus requisitos, podendo deferir 

liminar depois de ouvido o poder público. 

 b)  o pedido de condenação em perdas e danos é incompatível com o pedido possessório. 

 c)  não cabe ação de reintegração de posse contra o poder público. 

 d)  intentada manutenção de posse, ao invés de reintegração, deve o juiz determinar a emenda 

da petição inicial, sob pena de indeferimento. 

 e)  intentada manutenção de posse, ao invés de reintegração, deve o juiz indeferir de plano a 

petição inicial. 

 

Questão 149: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Paula ajuizou ação de indenização contra Maria postulando uma indenização no importe 

equivalente a R$ 300.000,00, decorrente de dano causado em imóvel residencial. A ação é julgada 

procedente e o pedido inicial integralmente acolhido. Iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, não são localizados bens passíveis de constrição judicial em nome da devedora Maria, 

que possui apenas um bem imóvel em seu nome, exatamente onde reside com a família. 

Inconformada Paula começa a diligenciar e apura que durante o trâmite da ação indenizatória 

Maria vendeu para terceiros um imóvel e um veículo. Neste caso, noticiado o fato no processo 

com comprovação documental, o Magistrado deverá reconhecer a fraude à execução e 

considerar o ato da executada como atentatório à dignidade da justiça, condenando-a ao 

pagamento de multa, exigível na própria execução, NÃO superior a 

 a)  5% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor. 

 b)  1% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor. 

 c)  10% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor. 

 d)  20% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor. 

 e)  30% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor. 

 

Questão 150: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Assinale a alternativa incorreta. 

 a)  Segundo entendimento consolidado pelo STJ admite-se a possibilidade de ajuizamento de 

ação de prestação de contas relativa a contrato de conta-corrente bancária, contrato de 

financiamento e contrato de mútuo. 

 b)  A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não 

inferior ao débito constante da inicial mais 30% (trinta por cento). 

 c)  Nos termos do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no 

processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de 

execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes 

da assinatura da respectiva carta. Contudo, caso o terceiro não tenha conhecimento da execução, 
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o prazo somente tem início a partir da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do 

arrematante na posse do bem. 

 d)  Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável 

menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Nesse caso, o prazo para 

ajuizamento da ação é quinquenal, tendo por termo “a quo” o dia seguinte à data de emissão 

estampada na cártula, sendo cabível, nesse caso, a reconvenção. 

 

Questão 151: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Acerca dos procedimentos especiais, assinale a opção correta. 

 a)  Nos procedimentos de jurisdição voluntária, havendo interesse de incapaz, a intervenção do 

MP será obrigatória, competindo-lhe assegurar que o julgador observe os critérios de legalidade 

estrita na condução do processo, bem como no julgamento final. 

 b)  Dada a natureza dúplice da ação de prestação de contas, o julgador pode reconhecer, na 

sentença, saldo em favor do réu, ainda que ele não o tenha postulado. 

 c)  A curatela de interditos está prevista no CPC como procedimento especial de jurisdição 

contenciosa, no qual a intervenção do MP, como autor do pedido ou como fiscal da lei, é 

obrigatória. 

 d)  Ajuizada ação possessória, o réu não poderá fundar sua defesa invocando a condição de 

proprietário do bem, mas poderá manejar ação própria de reconhecimento de domínio, 

independentemente do julgamento da possessória. 

 e)  Promovida ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente e 

acompanhada de extrato demonstrativo do débito, caso adote o entendimento pacificado no STJ 

sobre a matéria, o julgador irá extingui-la por falta de interesse em agir, já que, na hipótese, o 

contrato mencionado constitui título executivo extrajudicial, passível de imediata execução. 

 

Questão 152: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Quincas, com base em simples prova oral documentada, propôs, em face da Fazenda Pública, 

ação monitória destinada à tutela específica de obrigação de não fazer, prevista em contrato 

administrativo. Isso posto, confrontando o sistema do Código de Processo Civil de 1973 com o do 

Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 a)  Em ambos os Códigos de Processo Civil, é possível o ajuizamento de ação monitória contra a 

Fazenda Pública. 

 b)  O Código de 1973 não admite o ajuizamento de ação monitória para tutela de obrigação de 

fazer ou não fazer, ao passo que o Novo Código o admite expressamente. 

 c)  Nenhum dos dois Códigos admite o ajuizamento de ação monitória com base em prova oral 

documentada, exigindo-se a presença de prova escrita da obrigação. 

 d)  No Código de 1973 e no Novo Código, o mandado liminar expedido pelo juiz tem natureza de 

tutela provisória antecipada, fundada na evidência do direito subjetivo. 

 e)  No Código de 1973, cumprindo o réu o mandado no prazo legal, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios, ao passo que, no Novo Código, o cumprimento no prazo legal acarreta 

apenas a isenção de custas. 

 

Questão 153: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 
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Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com 

Carlos e, esgotadas todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da 

obrigação, promove ação observando o rito especial monitório. 

 Citado, Carlos oferece embargos, apontando em preliminar, que o rito da ação monitória não é 

adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer e, no mérito, alega exceção de 

contrato não cumprido. Oferta, ainda, reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos. 

 Diante da situação hipotética, sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a 

afirmativa correta. 

 a)  A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear 

cumprimento de obrigação de fazer por intermédio de ação monitória. 

 b)  A reconvenção deve ser rejeitada, em virtude do descabimento dessa forma de resposta em 

ação monitória. 

 c)  A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular 

em ação monitória cumprimento de obrigação de fazer. 

 d)  A forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via contestação, sendo assim, os 

embargos ofertados por Carlos devem ser rejeitados. 

 

Questão 154: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796) 

Assinale a opção correta relativamente ao cumprimento de sentença e ao processo de execução 

de título executivo extrajudicial. 

 a) Situação hipotética: Contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo 

requerente e confirmou os efeitos da antecipação da tutela, o requerido interpôs recurso de 

apelação. Assertiva: Nessa situação, o requerente poderá requerer a execução provisória do 

julgado, e os autos do processo não poderão subir ao tribunal para análise do apelo, enquanto 

não for liquidada a sentença. 

 b) Situação hipotética: Transitada em julgado a sentença condenatória de pagar quantia certa, o 

executado foi intimado para cumprir a obrigação no prazo de dez dias, embora já tivesse 

cumprido a obrigação imposta pela sentença. Assertiva: Nessa situação, o executado deverá 

oferecer embargos do devedor com o objetivo de desconstituir a pretensão executiva. 

 c) Em ação de execução por quantia certa, caso o devedor não cumpra a obrigação, o juiz poderá 

mandar intimar o executado para, caso existam bens disponíveis, indicar quais são e onde se 

encontram, sob pena de se caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitar o 

executado ao pagamento de multa que será revertida em favor do exequente. 

 d) Em ação de execução de título executivo extrajudicial na qual o devedor ofereça embargos à 

execução no prazo legal, objetivando desconstituir a pretensão executiva, caso haja indícios do 

cumprimento da obrigação, o juiz poderá, de ofício, conceder efeito suspensivo aos embargos. 

 e) Situação hipotética: Proposta ação de execução de título executivo extrajudicial, o executado 

opôs embargos com o objetivo de desconstituir totalmente a pretensão executiva em função de 

uma dação em pagamento. Assertiva: Nessa situação, se acolher o pedido formulado nos 

embargos, o juiz deverá proferir sentença nos autos da ação executiva, na qual deve julgar 

improcedente a pretensão executiva e extinguir o feito com resolução de mérito. 

 

Questão 155: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796) 

Assinale a alternativa INCORRETA. 
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 a)  Segundo o Supremo Tribunal Federal, é incabível o fracionamento do valor de precatório em 

execução de sentença com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais por meio 

de requisição de pequeno valor. 

 b)  Segundo o Supremo Tribunal Federal, o valor devido entre a data da impetração do mandado 

de segurança e a implementação da ordem concessiva está sujeito ao regime do precatório ou 

da requisição de pequeno valor. 

 c)  O Presidente de Tribunal, no processamento dos precatórios judiciais, exerce função de 

natureza eminentemente administrativa, por isso suas decisões não se tornam suscetíveis de 

serem impugnadas por recursos de natureza jurisdicional. 

 d)  Os débitos de natureza alimentícia que compreendem aqueles decorrentes de salários, 

vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e 

indenizações por morte ou por invalidez, fundados em responsabilidade civil, em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado, serão sempre pagos, independentemente da condição 

subjetiva do titular do crédito, com preferência sobre todos os demais débitos. 

 e)  É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária 

ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de 

precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendose o pagamento até o final do 

exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. 

 

Questão 156: FGV - Proc (Paulínia)/Pref Paulínia/2016 

Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796) 

A respeito do processo de execução, assinale a afirmativa incorreta. 

 a)  A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas e o contrato de seguro de vida em 

caso de morte são títulos executivos extrajudiciais. 

 b)  O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, 

quando o executado for o mesmo e desde que, para todas elas, seja competente o mesmo juízo 

e idêntico o procedimento. 

 c)  A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo retira a 

liquidez da obrigação constante do título. 

 d)  A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de 

conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. 

 e)  Considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado 

que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os 

respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. 

 

Questão 157: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Advogado/2016 

Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796) 

A respeito da execução em geral, considere: 

I. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a 

liquidez da obrigação constante do título executivo. 

II. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título 

de preferência. 

III. Feita a partilha, cada herdeiro responde solidariamente pela totalidade das dívidas do falecido, 

dentro das forças da herança. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e III. 

 b)  I e II. 
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 c)  II e III. 

 d)  II. 

 e)  III. 

 

Questão 158: FUNDEP - Ana ARFS (Uberaba)/Pref Uberaba/Direito/2016 

Assunto: Das Diversas Espécies de Execução (arts. 797 a 913) 

Sobre o Direito Processual Civil, analise as afirmativas a seguir. 

I. A superveniência da sentença de procedência do pedido não prejudica o recurso interposto 

contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela. 

II. A ação popular poderá ser ajuizada por eleitor, a partir de dezesseis anos de idade. 

 

III. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

apenas quando os direitos e obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito. 

IV. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor 

embargos em 15 (quinze) dias. 

 Considerando a jurisprudência e legislação em vigor, estão CORRETAS as afirmativas: 

 a) I e II, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) I, II e III, apenas. 

 d) I, II, III e IV. 

 

Questão 159: CESPE - JE TJAM/TJ AM/2016 

Assunto: Das Diversas Espécies de Execução (arts. 797 a 913) 

Acerca da execução, assinale a opção correta. 

 a)  Iniciada a execução de título extrajudicial, a fraude contra credores poderá ser reconhecida 

em embargos de terceiro, com a consequente anulação do ato jurídico. 

 b)  Tratando-se de execução de título extrajudicial, a fixação de multa para cumprimento de 

obrigação específica pelo devedor e a sua conversão em perdas e danos dependem de 

requerimento do credor. 

 c)  A citação por hora certa, por ser incompatível com o rito, é vedada no processo de execução, 

consoante entendimento sumulado pelo STJ. 

 d)  A averbação da constrição de bem imóvel no cartório de registro de imóveis, embora prevista 

na legislação processual civil, não é condição de validade da penhora. 

 e)  As sentenças condenatórias cíveis e penais, ainda que não transitadas em julgado, constituem 

títulos executivos judiciais. 

 

Questão 160: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Das Diversas Espécies de Execução (arts. 797 a 913) 

Carlos alugou, tendo como fiador Paulo, imóvel residencial pertencente a Fábio, deixando de 

honrar o pagamento dos aluguéis. Em razão do inadimplemento, Fábio ajuizou ação contra 

ambos, Carlos e Paulo, a qual foi julgada procedente. Na fase de cumprimento de sentença, Fábio 

requereu a penhora do único imóvel residencial de Paulo, no qual reside com sua família. 

Requereu também a penhora do único imóvel residencial de Carlos, o qual este alugou a terceiros 

para obtenção de renda necessária à moradia e subsistência de sua família. De acordo com 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é 

 a)  inválida a penhora do bem de Paulo e válida a do bem de Carlos. 

 b)  válida a penhora de ambos os imóveis. 
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 c)  inválida a penhora de ambos os imóveis, não podendo recair nem sequer sobre a renda do 

bem de Carlos. 

 d)  válida a penhora do bem de Paulo e inválida a do bem de Carlos. 

 e)  inválida a penhora de ambos os imóveis, devendo recair sobre a renda do bem de Carlos, em 

sua totalidade. 

 

Questão 161: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Das Diversas Espécies de Execução (arts. 797 a 913) 

Magno ajuizou ação de execução em face de Maria, alegando ser credor da quantia de R$ 

28.000,00. A obrigação está vencida há 50 dias, não foi paga e está representada por contrato 

particular de mútuo, regularmente originado em país estrangeiro, assinado pelos contratantes e 

por duas testemunhas, estando indicada, para cumprimento da obrigação, a cidade de 

Salinas/MG. 

 Após despacho positivo proferido pelo Juiz da Vara Cível de Salinas/MG, Maria foi citada, bem 

como houve penhora eletrônica de quantia existente em caderneta de poupança de titularidade 

da devevedora, sendo a quantia suficiente para suportar 80% da dívida executada. A quantia 

penhorada foi depositada na caderneta de poupança 10 dias antes do ajuizamento da execução, 

sendo que Maria possui dois veículos que poderiam ter sido penhorados. 

 A partir dos elementos do enunciado, considerando as regras do CPC/15, assinale a afirmativa 

correta. 

 a)  Antes do ajuizamento da ação de execução, exige-se que Magno proceda à homologação do 

título executivo originado em país estrangeiro. 

 b)  Maria poderá alegar a inexistência de título executivo extrajudicial apto a instruir a ação de 

execução. 

 c)  A penhora recaiu sobre quantia impenhorável. 

 d)  O juiz deve manter a penhora sobre a quantia depositada e seus rendimentos 

 

Questão 162: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Das Diversas Espécies de Execução (arts. 797 a 913) 

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, 

 a)  a requerimento do exequente, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado. 

 b)  de ofício, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. 

 c)  a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do 

sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado. 

 d)  a requerimento do exequente, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, 

determinará, por meio de ofício dirigido à instituição financeira em que alocados os recursos, que 

esta torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. 

 e)  de ofício, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará, por meio de ofício dirigido 

à instituição financeira em que alocados os recursos, que esta torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado. 
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Questão 163: VUNESP - Proc (IPSMI)/IPSMI/2016 

Assunto: Das Diversas Espécies de Execução (arts. 797 a 913) 

Ademar é devedor de um cheque, cujo credor é Manoel. 

 Imaginando que Manoel ingresse com ação de execução, é correto afirmar que 

 a)  sendo citado Ademar, terá três dias para realizar o pagamento. Caso o faça nesse prazo, terá 

como benefício deixar de pagar 10% de multa sobre os valores devidos. 

 b)  Manoel poderá em sua petição inicial declinar quais os bens de Ademar quer ver penhorados 

para garantir a dívida. 

 c)  a averbação da distribuição da ação nos cartórios, se realizada por Manoel, gerará presunção 

absoluta de fraude contra credores, caso ocorra a venda do bem averbado. 

 d)  Ademar, ao ser citado, poderá em 15 dias proceder ao pagamento, sob pena de ser-lhe 

aplicada multa de 10% sobre o valor do débito executado por Manoel. 

 e)  caso Ademar pague no prazo definido em lei, mas o faça de forma parcial, sobre o saldo 

restante recairá multa de 10%, que será revertida ao final em favor de Manoel. 

 

Questão 164: IBFC - An Adm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016 

Assunto: Das Diversas Espécies de Execução (arts. 797 a 913) 

Assinale a alternativa correta sobre a adjudicação de bens penhorados, após analisá-las a seguir 

e considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil). 

 a)  É lícito ao exequente, desde que ofereça preço superior ao da avaliação, requerer que lhe 

sejam adjudicados os bens penhorados, antes ou depois da citação 

 b)  Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido por carta com aviso de 

recebimento, apenas quando não tiver procurador constituído nos autos 

 c)  Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável 

sua intimação diante do requerimento de adjudicação formulado pelo exequente 

 d)  A adjudicação pelo exequente só será oportunizada, antes de qualquer tentativa de alienação 

 e)  Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo 

juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria 

 

Questão 165: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 

Assunto: Das Diversas Espécies de Execução (arts. 797 a 913) 

Em execução por título extrajudicial, movida pela distribuidora de bebidas Geladão em face do 

Supermercado Preço Certo, o executado, citado, não realizou o pagamento da dívida. 

 O exequente requereu, então, a indisponibilidade da quantia em dinheiro existente em aplicação 

financeira titularizada pelo executado, o que foi deferido pelo juízo sem a oitiva do réu. 

Bloqueado valor superior à dívida, o juiz deu vista do processo ao exequente, que requereu a 

conversão da indisponibilidade em penhora. 

Sobre o procedimento adotado, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A conversão da indisponibilidade em penhora deve ser deferida independentemente de 

ciência prévia do ato executado, visto que não houve o pagamento espontâneo da dívida. 

 b)  A indisponibilidade é nula, pois promovida sem a prévia oitiva do réu, o que viola o 

contraditório e a ampla defesa. 

 c)  O juiz, considerando o excesso do bloqueio, não deveria ter dado vista do processo ao 

exequente, mas promovido o cancelamento da indisponibilidade excessiva no prazo máximo de 

vinte e quatro horas. 

 d)  O juiz, independentemente do excesso da indisponibilidade, deveria ter dado vista do 

processo ao executado, a fim de que este comprovasse a impenhorabilidade da quantia 

bloqueada. 
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Questão 166: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

De acordo com o Código de Processo Civil, os embargos do devedor serão 

 a)  recebidos, em regra, no efeito suspensivo, o qual poderá ser revogado a qualquer tempo, se 

o credor prestar caução idônea a compensar eventuais prejuízos que o devedor venha a sofrer 

com os atos expropriatórios. 

 b)  oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data em que o devedor receber o mandado de 

citação. 

 c)  rejeitados liminarmente quando manifestamente protelatórios, dispensada, nesse caso, a 

prévia manifestação do exequente. 

 d)  rejeitados liminarmente quando manifestamente protelatórios, caso em que o juiz imporá, 

em favor do Estado, multa em valor não superior a 10% do valor em execução. 

 e)  recebidos, em regra, sem efeito suspensivo, o qual poderá ser concedido, 

independentemente de garantia da execução ou de outros requisitos, se relevantes os 

fundamentos dos embargos. 

 

Questão 167: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

Os embargos do devedor serão opostos no prazo de 

 a)  dez dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, não possuindo, em regra, 

efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único 

fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, 

apresentando memória de cálculo. 

 b)  quinze dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, possuindo, em regra, 

efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único 

fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, 

apresentando memória de cálculo, salvo se possível a emenda da inicial. 

 c)  quinze dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, não possuindo, em regra, 

efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único 

fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, 

apresentando memória de cálculo. 

 d)  dez dias, desde que tenha sido previamente garantido o juízo, possuindo, em regra, efeito 

suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único 

fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, 

apresentando memória de cálculo, salvo se possível a emenda da inicial. 

 e)  quinze dias, desde que tenha sido previamente garantido o juízo, não possuindo, em regra, 

efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único 

fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, 

apresentando memória de cálculo. 

 

Questão 168: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

Acerca dos embargos do devedor, considere: 

I. Caso haja litisconsórcio e os executados possuam procuradores diferentes, contar-se-á em 

dobro o prazo, de 15 dias, para oposição de embargos do devedor. 



 

Primeira Fase  DPU 

 

II. Quando houver mais de um executado, salvo se forem cônjuges, o prazo para oposição de 

embargos do devedor será contado a partir da juntada do respectivo mandado citatório aos 

autos. 

III. Quando o excesso de execução for o fundamento único dos embargos, mas o embargante não 

indicar o valor que entende correto, nem juntar memória de cálculo, o Juiz deverá mandar 

emendar a petição inicial. 

IV. Nos embargos do devedor, admite-se apenas a produção de prova documental. 

Está correto o que consta APENAS em 

 a)  I e IV. 

 b)  II e III. 

 c)  I e III. 

 d)  II. 

 e)  I, III e IV. 

 

Questão 169: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Advogado/2016 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

Na execução de título extrajudicial, de acordo com o Código de Processo Civil, o executado poderá 

opor-se à execução por meio de embargos, 

 a)  desde que garantida por depósito. 

 b)  desde que garantida por penhora. 

 c)  independentemente da garantia do juízo. 

 d)  desde que garantida por caução. 

 e)  desde que garantida por fiança. 

 

Questão 170: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2016 

Assunto: Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução (arts. 921 a 925) 

Tratando-se de execução de título extrajudicial, não tendo sido encontrado o executado para 

citação pelo Oficial de Justiça, assinale a alternativa correta. 

 a)  Não será possível o arresto de bens, até que o credor os indique e a sua localização. 

 b)  Em razão da natureza do título e de sua força executiva extravagante, enquanto não houver 

a citação, não serão arrestados bens. 

 c)  Somente se houver prova do periculum in mora, o juiz determinará o arresto dos bens do 

devedor até o limite da dívida. 

 d)  Será possível o arresto bancário prévio por meio eletrônico, nos moldes da penhora, por 

interpretação analógica. 

 e)  Deverão ser penhorados quantos bens forem necessários para a garantia da execução. 

 

Questão 171: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais (arts. 

926 a 993) 

No que se refere à ação rescisória, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, analise 

as seguintes assertivas: 

 I. O ajuizamento de ação rescisória não impede, em regra, o cumprimento da sentença ou 

acórdão rescindendo. 

 II. O direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado 

da decisão. 
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 III. A petição inicial deverá ser elaborada com as observâncias dos requisitos previstos no Código 

de Processo Civil, devendo o autor depositar a importância de 2% sobre o valor da causa, a título 

de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou improcedente. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  II e III, apenas. 

 b)  I, apenas. 

 c)  I, II e III. 

 d)  I e II, apenas. 

 e)  II, apenas. 

Questão 172: VUNESP - Proc (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016 

Assunto: Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais (arts. 

926 a 993) 

O prazo decadencial da ação rescisória inicia-se 

 a)  da prolação da sentença a ser rescindida, dada por prevaricação, concussão ou corrupção do 

juiz. 

 b)  quando resultar de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, da homologação do acordo. 

 c)  quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. 

 d)  do ato que violou disposição literal de lei. 

 e)  quando houver fundamento para invalidar confissão. 

 

Questão 173: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais (arts. 

926 a 993) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

 Considerando o Código de Processo Civil de 2015: 

 I. O Código é marcado pelos princípios do contraditório permanente e obrigatório, da 

cooperação, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da primazia do julgamento de 

mérito e da excepcionalidade dos recursos intermediários, entre outros. 

 II. O Código busca a segurança jurídica e a isonomia, reforçando o sistema de precedentes (stare 

decisis) e estabelecendo como regra, no plano vertical, a observância dos precedentes e da 

jurisprudência e, no plano horizontal, a estabilidade, a integridade e a coerência da 

jurisprudência. 

 III. A distinção (distinguishing), a superação (overruling) e a superação para a frente, mediante 

modulação dos efeitos (prospective overruling), são técnicas de adequação do sistema de 

precedentes às alterações interpretativas da norma e às circunstâncias factuais postas sob exame 

dos juízes e dos tribunais. 

 IV. Paralelamente à proteção da segurança jurídica, a necessidade de evolução da hermenêutica 

exige que apenas súmulas, vinculantes ou não, sejam consideradas parâmetros para aplicação do 

sistema de precedentes, sob pena de se imobilizar a exegese das normas. 

  a)  Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

 b)  Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

 c)  Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

 d)  Estão corretas todas as assertivas. 

 e)  Nenhuma assertiva está correta. 

 

Questão 174: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 
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Assunto: Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais (arts. 

926 a 993) 

Segundo o novo Código de Processo Civil, a reclamação 

 a)  é cabível diante da inobservância de Súmula de qualquer Tribunal. 

 b)  somente pode ser proposta perante os Tribunais Superiores. 

 c)  fica prejudicada diante da inadmissibilidade ou do julgamento do recurso interposto contra a 

decisão proferida pelo órgão reclamado. 

 d)  pode ser utilizada mesmo após o trânsito em julgado da decisão, por não se tratar de recurso. 

 e)  é cabível para garantir a observância de precedente proferido em julgamentos de casos 

repetitivos, a fim de dar correta aplicação da tese jurídica. 

 

Questão 175: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais (arts. 

926 a 993) 

De acordo com o novo CPC, a ação rescisória 

 a)  impede o cumprimento da decisão rescindenda enquanto não ultimado o seu julgamento. 

 b)  é cabível somente contra decisão de mérito transitada em julgado, sendo inadmissível ação 

rescisória de sentença terminativa. 

 c)  deve ser proposta no prazo 02 anos, contados sempre do trânsito em julgado da decisão 

rescindenda. 

 d)  proposta com base em prova nova, deverá ser proposta em até 05 anos da data da descoberta 

desta nova prova. 

 e)  é cabível contra decisão fundada em interpretação de ato normativo tido pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de 

constitucionalidade concentrado ou difuso, contado o prazo decadencial a partir do trânsito em 

julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Questão 176: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais (arts. 

926 a 993) 

Com o advento no novo Código de Processo Civil, alguns entendimentos jurisprudenciais pacíficos 

e mesmo súmulas editadas à luz da legislação revogada, perderam a sua fundamentação jurídica 

e, portanto, não mais poderão persistir no ordenamento jurídico. O overrulling, como técnica 

adequada de aplicação dos precedentes 

 a)  consiste na revisão de precedentes que foram elaborados a partir de vícios formais e, 

portanto, devem ser extirpados do ordenamento jurídico. 

 b)  não implicaria a revogação do precedente, mas tão somente o afastamento de seu efeito 

vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais de hierarquia inferior. 

 c)  impõe à parte o ônus de demonstrar a distinção entre o caso concreto e os fatos que serviram 

para a formação da tese jurídica do precedente, distinguindo-as e justificando, assim, a sua 

inaplicabilidade ao caso concreto. 

 d)  está relacionado com a demonstração de que a superveniência de fatores que podem operar 

a revogação ou a superação do precedente firmado à luz do ordenamento revogado. 

 e)  depende da modificação legislativa e somente é aplicável após a revogação da Súmula pelo 

próprio Tribunal que a editou. 

 

Questão 177: VUNESP - Proc Mun (Rosana)/Pref Rosana/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 
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João e Maria litigam em ação indenizatória movida pelo primeiro em face da segunda. Em 

sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a ação foi julgada parcialmente procedente, 

motivando a interposição de recurso de apelação por ambas as partes. O Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (TJ/SP), por meio de acórdão, confirmou a parcial procedência, mas omitiu-

se com relação a um dos pedidos do recurso interposto por Maria, consistente na reavaliação e 

na redistribuição dos ônus da sucumbência. Assim, Maria opôs tempestivos embargos de 

declaração, na mesma data em que João interpôs recurso especial. Em novo acórdão, o TJ/SP 

manteve integralmente sua decisão. Nesse cenário, de acordo com o contemporâneo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que o recurso especial interposto 

 a) será normalmente processado, independentemente de qualquer nova providência por João. 

 b) deverá ser ratificado por João no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão 

que julgou os embargos de declaração. 

 c) será considerado como não interposto, devendo ser novamente apresentado por João, no 

prazo legal, sem alterações em seu teor. 

 d) é prematuro e não será admitido seu processamento, ressalvada a possibilidade de João 

interpor novo recurso especial na forma adesiva. 

 e) deverá ser ratificado por João no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do acórdão 

que julgou os embargos de declaração. 

 

Questão 178: CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

No que tange a recursos processuais e ação rescisória, assinale a opção correta. 

 a)  O vício de julgamento decorre da aplicação incorreta da regra processual e acarreta a anulação 

da sentença, ao passo que o vício de procedimento surge da incorreta apreciação da questão de 

direito e gera a reforma da decisão. 

 b)  O julgador deve proceder, diretamente, ao exame do mérito nos embargos de declaração, 

por ser desnecessário fazer juízo de admissibilidade desse recurso. 

 c)  A suspeição fundada do magistrado enseja a propositura de ação rescisória contra a sentença 

que ele tenha prolatado. 

 d)  A aptidão do órgão jurisdicional de conhecer, de ofício, as questões de ordem pública, nos 

recursos processuais, decorre do efeito translativo. 

 e)  O terceiro juridicamente interessado não figura como parte legítima para a propositura de 

ação rescisória. 

 

Questão 179: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Determinado indivíduo propôs ação judicial contra empresa pública federal, pelo procedimento 

ordinário, requerendo o pagamento no valor de R$ 200.000. O juiz proferiu sentença acolhendo 

o pedido relativo a R$ 100.000 e, quanto aos outros valores objeto da cobrança, reconheceu de 

ofício a existência de prescrição. 

 Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  No julgamento de apelação interposta contra a sentença, caso o tribunal verifique a 

ocorrência de nulidade sanável no processo, deverá obrigatoriamente determinar o retorno dos 

autos ao juízo que prolatou a sentença. 

 b)  Eventual recurso de apelação interposto pelo autor da ação pode ser provido 

monocraticamente, pelo relator, caso a sentença esteja em manifesto confronto com súmula de 

tribunal superior. 
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 c)  A sentença é nula de pleno direito porque, conforme o CPC, é vedado ao magistrado 

reconhecer de ofício a prescrição. 

 d)  A sentença que condenou a empresa pública está sujeita ao reexame necessário e somente 

produzirá efeitos depois de confirmada pelo tribunal. 

 e)  Se somente a empresa pública apelar da sentença, o tribunal poderá aumentar o valor da 

indenização caso entenda, pela prova dos autos, não ter havido prescrição. 

 

Questão 180: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Analise as proposições abaixo, a respeito dos recursos. 

I. É recebida apenas no efeito devolutivo a apelação interposta contra a sentença que confirma a 

antecipação dos efeitos da tutela. 

II. Das decisões interlocutórias proferidas em audiência cabe agravo retido, o qual deve ser 

interposto oralmente ou por escrito, dele devendo o Tribunal conhecer, por ocasião do 

julgamento do recurso de apelação, independentemente de requerimento nesse sentido. 

III. O agravo de instrumento será dirigido ao juiz que proferiu a decisão recorrida, o qual, depois 

de analisar os requisitos para sua admissibilidade, remeterá o recurso ao Tribunal. 

IV. Os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição de outros recursos apenas 

para a parte que houver interposto o recurso. 

De acordo com o Código de Processo Civil, é correto o que se afirma APENAS em 

 a)  II. 

 b)  II e IV. 

 c)  II e III. 

 d)  I e IV. 

 e)  I. 

 

Questão 181: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIX Exame/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Em determinada execução fundada em um cheque, o juiz, atendendo pedido do credor, defere a 

penhora de 50% do faturamento da sociedade empresária devedora. Inconformada, tendo em 

vista que tal decisão poderia gerar a interrupção de suas atividades, a executada interpõe agravo 

de instrumento, recurso esse que, apesar de regularmente admitido, é desprovido, à 

unanimidade, pelo competente Tribunal de Justiça. Ato contínuo, a executada interpõe recurso 

especial, o qual se encontra pendente de julgamento, sem previsão de análise. 

Levando em conta a legislação processual e as orientações jurisprudenciais aplicáveis à espécie, 

assinale a opção que indica o procedimento que o advogado deve adotar para, ao menos, 

suspender os efeitos da referida decisão. 

 a)  Deverá requerer o efeito suspensivo ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento, 

demonstrando, na oportunidade, a urgência e a gravidade da situação. 

 b)  Deverá requerer o efeito suspensivo diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, órgão 

competente para o julgamento do Recurso Especial. 

 c)  Deverá, em razão da impossibilidade de concessão de efeito suspensivo em sede de recurso 

especial, impetrar Mandado de Segurança junto ao Superior Tribunal de Justiça, requerendo, na 

oportunidade, a concessão de medida liminar. 

 d)  Deverá propor uma medida cautelar, dirigida ao Desembargador Presidente do Tribunal de 

Justiça de origem, tendo em vista não ter havido, ainda, juízo de admissibilidade a respeito do 

recurso especial. 
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Questão 182: VUNESP - Proc (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Os embargos de declaração têm prazo de 

 a)  5 (cinco) dias de qualquer decisão. 

 b)  10 (dez) dias de qualquer decisão. 

 c)  5 (cinco) dias de despacho e 10 (dez) dias de sentença e acórdão. 

 d)  5 (cinco) dias em caso de sentença e 10 (dez) dias em se tratando de acórdão. 

 e)  10 (dez) dias em caso de sentença e 5 (cinco) dias em se tratando de acórdão. 

 

Questão 183: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Considerando o sistema e as normas específicas do Novo Código de Processo Civil, instituído pela 

Lei nº 13.105/2015, assinale a alternativa correta. 

 a)  O juiz não poderá prestar auxílio a qualquer das partes, nem prevenir a extinção do processo 

por motivos meramente formais, pois, se assim o fizer, estará violando seu dever de 

imparcialidade. 

 b)  O juiz não está obrigado a oportunizar a manifestação prévia das partes em relação a questões 

de direito, apenas em relação às questões de fato que efetivamente integrem o mérito da causa. 

 c)  É lícito ao juiz, independentemente da fase em que se encontra o processo, pronunciar a 

prescrição ou a decadência sem a oitiva prévia das partes, por se cuidar de matéria que lhe é 

dado decidir de ofício. 

 d)  Basta ao juiz explicitar as justificativas que conduziram à conclusão exposta no dispositivo da 

sentença, não lhe sendo necessário rebater de forma específica os fundamentos contrários a essa 

conclusão deduzidos pelas partes. 

 e)  O Novo Código possibilita o saneamento de vício formal que possa impedir a admissibilidade 

de qualquer recurso, incluindo a desconsideração de vício formal de recurso especial ou 

extraordinário tempestivo, desde que não seja considerado grave. 

 

Questão 184: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Confrontando o sistema recursal do Código de Processo Civil de 1973 com o do Novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/2015, assinale a alternativa correta. 

 a)  No Código de 1973, o recurso de apelação interposto contra a sentença de interdição deveria 

ser recebido no duplo efeito, ao passo que, no Novo Código, passará a ser recebido apenas no 

efeito devolutivo, não mais obstando a eficácia desse tipo de sentença. 

 b)  No Código de 1973, o juiz de primeiro grau deveria deixar de receber o recurso de apelação, 

quando a sentença estivesse em conformidade com Súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça, ao passo que, no Novo Código, o juiz de primeiro grau não deverá 

fazer juízo de admissibilidade da apelação, o qual passa a ser de competência exclusiva do 

Tribunal. 

 c)  No Código de 1973, o acórdão não unânime que, em grau de apelação, houvesse confirmado 

a sentença de mérito, desafiava recurso de embargos infringentes, ao passo que, sob a égide do 

Novo CPC, o julgamento dessa apelação não mais enseja embargos infringentes, mas deve 

prosseguir com a convocação de outros julgadores em número suficiente para garantir a 

possibilidade de inversão do resultado inicial. 

 d)  Na vigência do Código de 1973, todas as decisões interlocutórias proferidas pelo juiz de 

primeiro grau eram impugnáveis por meio de agravo de instrumento, ao passo que, no Novo 

Código, somente algumas decisões interlocutórias casuisticamente elencadas na lei o são, 
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devendo as demais ser objeto de protesto específico, cujas razões serão apresentadas 

posteriormente em sede de apelação ou contrarrazões de apelação. 

 e)  Tanto no Código de 1973 quanto no Novo Código, é pacífico que o capítulo da sentença que 

versar sobre tutela provisória é impugnável por meio do recurso de agravo de instrumento, uma 

vez que constitui, de forma substancial, uma decisão interlocutória formalmente inserida no texto 

da sentença. 

 

Questão 185: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Paulo ajuizou ação de cobrança contra Pedro, julgada procedente em primeiro grau de jurisdição. 

O processo tramita pelo meio eletrônico. 

 Inconformado com a r. sentença Pedro apresenta recurso de apelação dentro do prazo legal, 

mas não comprova no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. 

 Neste caso, 

 a)  o Magistrado deverá aplicar imediatamente a pena de deserção à Pedro. 

 b)  Pedro será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro do 

valor do preparo, dispensado o porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. 

 c)  Pedro será intimado, na pessoa de seu advogado, para recolher o valor do preparo, inclusive 

porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. 

 d)  Pedro será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro do 

valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 

 e)  Pedro será intimado, na pessoa de seu advogado, para recolher o valor preparo, dispensado 

o porte de número e retorno, sob pena de deserção. 

 

Questão 186: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

De acordo com a atual legislação, a decisão que determinou a exclusão de um litisconsorte 

 a)  desafia recurso de agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da 

intimação desta decisão. 

 b)  é irrecorrível, mas pode ser questionada por outros meios de impugnação. 

 c)  desafia recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação desta 

decisão. 

 d)  não apresenta recorribilidade imediata, e, por isso, não se submete à preclusão temporal 

antes da prolação da sentença, pois pode ser alegada quando da apelação, no prazo de quinze 

dias, contados a partir da intimação da sentença. 

 e)  pode desafiar recurso de agravo de instrumento ou de apelação, conforme o momento do 

processo em que a decisão for proferida; em ambos os casos, o prazo será de quinze dias, 

contados a partir intimação da decisão. 

 

Questão 187: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Diante de um Acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que condenou o Estado ao 

pagamento de gratificação a servidor público, o Procurador do Estado opôs embargos de 

declaração para o fim de prequestionar dispositivos da lei federal que, embora tenham sido 

alegados nas razões de apelação, não foram enfrentados no Acórdão. Entretanto, os embargos 

foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão a ser sanada. Após ser intimado 

desta decisão, o Procurador deve 
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 a)  interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos 

apontados nas razões de apelação, pois o requisito do prequestionamento foi atendido, uma vez 

que é suficiente a menção dos dispositivos nas razões recursais; o primeiro juízo de 

admissibilidade deste recurso será feito no Tribunal ad quem. 

 b)  opor novos embargos de declaração, pois ainda permanece a omissão quanto aos dispositivos 

da lei federal, sob pena de não ser conhecido eventual recurso especial. 

 c)  interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos 

apontados nos embargos declaratórios, pois o requisito do prequestionamento foi atendido, uma 

vez que a lei admite expressamente o prequestionamento virtual; o primeiro juízo de 

admissibilidade deste recurso será feito no Tribunal a quo. 

 d)  interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos do 

Código que tratam dos embargos de declaração, pois o Acórdão não enfrentou a aplicação dos 

dispositivos apontados nos embargos declaratórios; o primeiro juízo de admissibilidade deste 

recurso será feito no Tribunal a quo. 

 e)  interpor recurso especial alegando que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos 

apontados nos embargos declaratórios, pois o requisito do prequestionamento foi atendido, uma 

vez que a lei admite expressamente o prequestionamento virtual; o primeiro juízo de 

admissibilidade deste recurso será feito pelo relator sorteado no Tribunal ad quem. 

 

Questão 188: CESPE - AC TCE PR/TCE-PR/Jurídica/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Rafael ajuizou ação, pelo procedimento comum, contra determinado ente federativo, pedindo 

anulação de decisão de tribunal de contas. Durante a instrução processual, o juiz indeferiu pedido 

de juntada superveniente de documento feito por Rafael. 

Nessa situação hipotética, a decisão que indeferiu o requerimento de juntada de documento feito 

pelo autor 

 a) será irrecorrível, mas poderá ser impugnada por mandado de segurança. 

 b) poderá ser objeto de agravo de instrumento que terá de ser interposto diretamente no 

tribunal. 

 c) poderá ser objeto de agravo retido, sob pena de preclusão da decisão interlocutória. 

 d) poderá ser objeto de recurso em apelação ou contrarrazões de apelação. 

 e) não poderá ser impugnada por recurso nem por ação autônoma de impugnação. 

 

Questão 189: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Analise as proposições abaixo, a respeito dos recursos: 

 I. Os recursos impedem, em regra, a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial 

em sentido contrário. 

 II. O recorrente pode desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, mas 

a desistência não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida 

e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. 

 III. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-

lhes é de quinze dias. 

 IV. Os embargos de declaração possuem efeito suspensivo da eficácia da decisão e do prazo para 

a interposição de outros recursos. 

 Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, III e IV. 

 b)  I, II e IV. 
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 c)  III. 

 d)  II e IV. 

 e)  II e III. 

 

Questão 190: FUNRIO - Proc (CM NI)/CM Nova Iguaçu/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

De acordo com a vigente lei processual brasileira, o recurso de apelação 

 a)  admite que seja suscitada, em sede de contrarrazões, matéria resolvida por decisão 

interlocutória na fase de conhecimento, que não comportasse impugnação por meio de agravo 

de instrumento. 

 b)  admite que seja suscitada, como questão preliminar, matéria resolvida por decisão 

interlocutória na fase de conhecimento, que comportasse impugnação por meio de agravo de 

instrumento. 

 c)  somente será decidido monocraticamente pelo relator, negando-se-lhe provimento, depois 

de facultada a apresentação de contrarrazões. 

 d)  não terá efeito suspensivo, se interposto contra sentença que julga improcedente o pedido 

de instituição de arbitragem. 

 

Questão 191: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Antonio ingressou com ação em face de José, requerendo o cumprimento de uma obrigação de 

fazer, peticionando na inicial a antecipação dos efeitos da tutela, mas este pedido lhe foi negado. 

Antonio agravou de instrumento e o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, verificou que não 

estavam presentes todas as condições da ação, decidindo pela negativa de provimento ao agravo 

e a extinção da ação. 

Diante desse fato, é correto afirmar que 

 a)  considerando o princípio dispositivo, o Tribunal poderá extinguir a ação, em obediência ao 

contraditório,desde que invocada a questão pela parte agravada em suas contrarrazões. 

 b)  a interposição do recurso transferiu ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, 

sendo nula a decisão que extinguiu o feito, o que deve ser objeto de recurso especial. 

 c)  em questões de ordem pública, o sistema processual autoriza o órgão ad quem a julgar fora 

do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, sendo possível a extinção da ação no 

julgamento do agravo. 

 d)  como o Tribunal está restrito a apreciar o conteúdo recursal, poderá, se o caso, recomendar 

a apreciação de eventual falta de uma ou mais condições de ação, pelo juízo a quo, após a 

apresentação de resposta do réu. 

 e)  o efeito devolutivo dos recursos atua em decisão que põe fim às fases do processo, o que não 

é o caso das decisões interlocutórias, que apenas decidem questões pontuais, não dando poder 

ao Tribunal para extinguir a ação em agravo. 

 

Questão 192: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Caberão embargos de divergência perante o Superior Tribunal de Justiça: 

 a)  no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial. 

 b)  contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial. 

 c)  para discutir o valor de indenização por danos morais. 

 d)  ainda que jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 
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 e)  com base em dissídio em acórdão de turma, ainda que não mais tenha competência para a 

matéria neles versada. 

 

Questão 193: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Sobre o sistema recursal no novo Código de Processo Civil 

 a)  são cabíveis embargos infringentes contra acórdão não unânime que tenha reformado, em 

grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. 

 b)  os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em 

sentido diverso, mas a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. 

 c)  as decisões interlocutórias que não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de 

instrumento são irrecorríveis, razão pela qual podem ser atacadas por mandado de segurança 

contra ato judicial. 

 d)  o recurso especial tem seu juízo de admissibilidade realizado exclusivamente pelo próprio 

Superior Tribunal de Justiça. 

 e)  o Superior Tribunal de Justiça deverá negar seguimento ao recurso especial que suscite o 

conhecimento de questão constitucional. 

 

Questão 194: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Advogado/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Cabe apelação da decisão que 

 a)  rejeitar pedido de limitação do litisconsórcio. 

 b)  versar sobre tutela provisória. 

 c)  rejeitar alegação de convenção de arbitragem. 

 d)  versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

 e)  indeferir a petição inicial. 

 

Questão 195: FCC - TNS (PGM Teresina)/Pref Teresina/Analista Administrativo/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

O recurso de apelação 

 a)  apenas tem efeito suspensivo se confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. 

 b)  tem efeito suspensivo, em regra. 

 c)  nunca terá efeito suspensivo quando decretar a curatela. 

 d)  apenas pode ser interposto tal recurso contra sentença que julgar o mérito da ação. 

 e)  não tem efeito suspensivo se julgar o mérito dos Embargos do executado, qualquer que seja 

o fundamento da decisão. 

 

Questão 196: FCC - TNS (PGM Teresina)/Pref Teresina/Analista Administrativo/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

O recurso de Agravo 

 a)  é cabível apenas na forma retida, contra decisão que indeferir oitiva de testemunha. 

 b)  não é cabível contra decisão que decidir sobre a exclusão de litisconsorte. 

 c)  não é cabível no processo de inventário, devendo a parte se valer da ação autônoma. 

 d)  é cabível contra decisões que versarem sobre os pedidos de tutelas provisórias, admissão ou 

não de intervenção de terceiros e proferidas em sede de execução. 

 e)  sempre é recebido no efeito suspensivo. 

 

Questão 197: UEG - Adv (CM Luziânia)/CM Luziânia/2016 
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Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Quanto à sistemática recursal prevista no novo Código de Processo Civil, verifica-se o seguinte: 

 a)  o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, 

para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 

 b)  são dispensados de preparo, exceto do porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos 

pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e 

respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. 

 c)  se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de 

seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, não será tal 

prazo restituído em proveito da parte. 

 d)  são cabíveis os recursos de: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, agravo retido, 

embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em 

recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. 

 e)  a eficácia da decisão recorrida não poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 

produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 

 

Questão 198: IBFC - An Adm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial após 

analisá-las a seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código 

de Processo Civil). 

 a)  Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da 

divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou 

credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, 

ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com 

indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que 

identifiquem ou assemelhem os casos confrontados 

 b)  Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado ao tribunal inadmiti-

lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem 

demonstrar a existência da distinção 

 c)  Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, 

o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber 

requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou 

infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional 

interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso 

extraordinário ou do recurso especial a ser interposto 

 d)  O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial 

poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal superior respectivo, no período 

compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando 

o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo 

 e)  O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial 

poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o recurso 

 

Questão 199: IBFC - An Adm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 
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Assinale a alternativa correta sobre o Julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial 

Repetitivos após analisá-las a seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 

16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil). 

 a)  Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento 

em idêntica questão de fato ou de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as 

disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal e no do Superior Tribunal de Justiça 

 b)  O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de 

sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido 

interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se 

sobre esse requerimento 

 c)  O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal 

selecionará 3 (três) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados 

ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, 

determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso 

 d)  O relator em tribunal superior poderá selecionar até 3 (três) recursos representativos da 

controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do 

presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem 

 e)  O relator poderá fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com 

experiência e conhecimento na matéria, sendo vedada a utilização de tais manifestações com a 

finalidade de instrução processual 

 

Questão 200: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgado improcedente, o que a 

levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. 

Após a apresentação de contrarrazões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o 

recurso não deveria ser conhecido, por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em 

julgado. 

 Intimada dessa decisão mediante Diário Oficial e tendo sido constatada a existência de um 

feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juízo de primeira instância, 

Mariana deverá 

 a)  interpor Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça, objetivando reverter o juízo de 

admissibilidade realizado em primeiro grau. 

 b)  ajuizar Reclamação ao Tribunal de Justiça, sob o fundamento de usurpação de competência 

quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. 

 c)  interpor Agravo Interno para o Tribunal de Justiça, objetivando reverter o juízo de 

admissibilidade realizado em primeiro grau. 

 d)  interpor nova Apelação ao Tribunal de Justiça reiterando as razões de mérito já apresentadas, 

postulando, em preliminar de apelação, a reforma da decisão interlocutória, que versou sobre o 

juízo de admissibilidade. 

 
Gabarito 
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1) A 2) A 3) A 4) A 5) C 

6) D 7) D 8) B 9) A 10) B 

11) E 12) D 13) C 14) A  15) B 

16) A 17) D 18) C 19) A 20) A 

21) E 22) C 23) D 24) B 25) B 

26) A 27) B 28) C  29) E 30) B 

31) A 32) D 33) E 34) A 35) A 

36) E 37) C 38) E 39) B 40) E 

41) E 42) D  43) B 44) A  45) A 

46) C 47) C 48) D 49) D  50) A 

51) C 52) A 53) B 54) D 55) A 

56) E 57) C 58) E 59) A 60) D 

61) B 62) D 63) C  64) C 65) C 

66) D 67) E 68) B 69) D 70) D 

71) D 72) B 73) A 74) D 75) E 

76) B 77) A  78) E 79) D 80) E 

81) B 82) D 83) C 84) D  85) B 

86) A 87) B 88) A 89) D 90) B 

91) A 92) A 93) A 94) E 95) A 

96) B 97) C 98) B  99) B 100) A 

101) D 102) E 103) E 104) C 105) E 

106) A 107) C 108) B 109) D 110) E 

111) B 112) A  113) B 114) D 115) C 

116) D 117) D 118) B 119) D 120) A 

121) B 122) C 123) D 124) B 125) B 

126) A 127) D 128) E 129) C 130) B 

131) B 132) E 133) E  134) A 135) A 

136) E 137) D 138) E 139) C 140) D 

141) B 142) A 143) C 144) A 145) E 

146) C 147) E  148) A 149) D 150) A 

151) B 152) C 153) C 154) C 155) D 

156) C 157) B 158) A 159) D 160) D 

161) C  162) C 163) B 164) C 165) C 

166) C 167) C 168) D  169) C 170) D 

171) D 172) C 173) B 174) E 175) E 

176) D 177) A 178) D 179) B 180) E 

181) D 182) A 183) E 184) B 185) B 

186) E 187) C 188) D 189) E 190) A 

191) C 192) B 193) B 194) E 195) B 

196) D  197) A 198) B 199) B 200) B 
 


