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PROCESSO CIVIL 
 

Questão 1: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais (arts. 

1º a 15) 

No tocante às normas processuais civis, examine os enunciados seguintes: 

 

I. Quanto ao seu grau de obrigatoriedade, pode-se afirmar que o direito 

processual civil é composto preponderantemente por regras cogentes, 

imperativas ou de ordem pública, que não podem ter sua incidência afastada pela 

vontade das partes. 

 

II. No que tange ao direito intertemporal, normalmente são aplicáveis as normas 

processuais que estão em vigor no momento da prática dos atos no processo, não 

as que vigoravam na época em que se passaram os fatos da causa. 

 

III. Relativamente aos títulos executivos extrajudiciais, vale a regra que vigorava 

quando o ato extrajudicial foi praticado e não a regra do momento do ajuizamento 

da ação executiva. 

 

É correto o que se afirma APENAS em 

 a) III. 

 b) II e III. 

 c) I e III. 

 d) I e II. 

 e) II. 

 

 

Questão 2: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 
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Considere a seguinte situação hipotética: Marcos, advogado recém formado, irá 

ajuizar duas ações. A ação A é fundada em direito pessoal e a ação B é fundada em 

direito real sobre bem móvel. Nestes casos, de acordo com o Código de Processo 

Civil brasileiro, em regra, 

 a) a ação A será ajuizada no foro do domicílio do autor e a ação B no foro do 

domicilio do réu. 

 b) ambas as ações serão ajuizadas no foro do domicílio do réu. 

 c) a ação A será ajuizada no foro do domicílio do réu e a ação B no foro do 

domicilio do autor. 

 d) ambas as ações serão ajuizadas no foro do domicílio do autor. 

 e) em ambas as ações o autor poderá escolher entre o foro do domicílio do autor 

ou do domicílio do réu. 

 

 

Questão 3: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

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

P adquiriu, a prestações, terreno de propriedade de D, pessoa física sem atuação 

no ramo de imóveis, subscrevendo contrato que continha cláusula de eleição de 

foro, amplamente discutida e aceita pelos contratantes, segundo a qual a 

cobrança de parcelas em atraso se daria na Comarca de Campinas, no Estado de 

São Paulo, embora as partes possuam domicílio em Aracaju. Inadimplido o 

contrato, D ajuizou ação no foro contratualmente eleito para a cobrança das 

parcelas em atraso, e P não opôs exceção declinatória nem o juiz declarou a 

nulidade da cláusula de eleição de foro. De acordo com o Código de Processo 

Civil, o processo 

 a)  deverá ser remetido à Comarca de Aracaju, porque, embora se trate de 

incompetência relativa, a nulidade da cláusula de eleição de foro pode ser 

declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que tenha havido 

requerimento em preliminar de contestação. 
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 b)  deverá ser remetido, inclusive de ofício, à Comarca de Aracaju, porque a ação 

se funda em direito real e não há prorrogação da competência em caso de 

incompetência absoluta. 

 c)  deverá ser remetido à Comarca de Aracaju, porque, embora se trate de 

incompetência relativa, a nulidade da cláusula de eleição de foro pode ser 

declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 

 d)  continuará a tramitar em Campinas, porque a competência se prorroga se a 

incompetência absoluta não é alegada por meio de exceção declinatória. 

 e)  continuará a tramitar perante a Comarca de Campinas, porque se prorrogou a 

competência, que possui natureza relativa. 

 

 

Questão 4: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

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

Sobre a competência, 

 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 5: FCC - DP ES/DPE ES/2016 
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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 6: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Da Capacidade Processual (arts. 70 a 76) 

No tocante à capacidade processual, os cônjuges 

 a)  serão citados como litisconsortes passivos em todas as ações de natureza 

possessória. 

 b)  não necessitarão da anuência um do outro em nenhuma hipótese para o 

ajuizamento de ações, dada sua igualdade jurídica, constitucionalmente 

assegurada. 

 c)  somente necessitarão do consentimento um do outro para propor ações que 

versem sobre direitos reais imobiliários. 

 d)  terão necessariamente que ser representados pelos mesmos advogados 

quando propuserem demandas como litisconsortes. 
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 e)  têm o direito potestativo de consentirem um ao outro para o ajuizamento de 

demandas comuns, por isso não podendo sua negativa ser suprida judicialmente 

em nenhuma circunstância. 

 

 

Questão 7: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2015 

Assunto: Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores (arts. 77 a 102) 

No que se refere aos deveres das partes e seus procuradores, é INCORRETO 

afirmar: 

 a)  É dever processual da parte não formular pretensões, nem alegar defesa, 

ciente de que são destituídas de fundamento. 

 b)  É dever da parte cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não 

criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória 

ou final. 

 c)  Quanto aos deveres processuais, o termo "parte" deve ser entendido em seu 

sentido amplo, significando todo aquele que participa do processo, inclusive os 

terceiros intervenientes e assistentes. 

 d)  É defeso às partes e a seus advogados empregar expressões injuriosas nos 

escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz, somente se requerido pela 

parte ofendida, mandar riscá-las, por se tratar de direito personalíssimo do réu. 

 e)  A parte deverá pleitear apenas provas pertinentes à demonstração de seu 

direito, fugindo à probidade processual produzir provas ou praticar atos inúteis 

ou desnecessários à declaração ou defesa desse direito. 

 

 

Questão 8: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores (arts. 77 a 102) 

Hortência ajuizou ação de cobrança em face de Roberval atribuindo à causa o 

valor de R$ 120.000,00. Durante a tramitação processual, ficou comprovado que 

Roberval litigou de má-fé. Neste caso, Roberval poderá ser condenado ao 
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pagamento de honorários advocatícios e despesas efetuadas por Hortência, além 

de multa não excedente a 

 a) R$ 1.200,00 e indenização à parte contrária que, na hipótese de arbitramento 

judicial não poderá ser superior a R$ 24.000,00. 

 b) R$ 2.400,00 e indenização à parte contrária que, na hipótese de arbitramento 

judicial não poderá ser superior a R$ 12.000,00. 

 c) R$ 2.400,00 e indenização à parte contrária que, na hipótese de arbitramento 

judicial não poderá ser superior a R$ 36.000,00. 

 d) R$ 1.200,00 e indenização à parte contrária que, na hipótese de arbitramento 

judicial não poderá ser superior a R$ 36.000,00. 

 e) R$ 2.400,00, não havendo previsão legal para arbitramento de indenização 

pelo magistrado. 

 

 

Questão 9: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015 

Assunto: Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores (arts. 77 a 102) 

Em relação aos deveres das partes e de seus procuradores, considere: 

  

I. É defeso às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos 

escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz mandar riscá-las, 

exclusivamente a requerimento do ofendido que sofreu as injúrias. 

  

II. Quando expressões injuriosas forem proferidas em defesa oral, o juiz advertirá 

o advogado que não as use, sob pena de lhe ser cassada a palavra. 

  

III. Cabe às partes, e a todos aqueles que de qualquer forma participam do 

processo, cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar 

embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou 

final. 
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Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) II e III. 

 d) III. 

 e) I. 

 

 

Questão 10: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

Assunto: Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores (arts. 77 a 102) 

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 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 11: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 

Quanto ao litisconsórcio, é correto afirmar: 
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 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. 

 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 12: 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. 
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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 13: 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. 
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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 14: FCC - Adv (CREMESP)/CREMESP/2016 

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

Considere a seguinte situação hipotética: Kaila, celebrou contrato de prestação 

de serviços médicos, com o cirurgião plástico, Dr. X, visando uma mamoplastia 

redutora. Após a realização da cirurgia, Kaila, sem qualquer motivo, se 

arrependeu da realização da referida cirurgia, ajuizando ação de reparação de 

danos morais e estéticos em face do Dr. X. O trabalho do Dr. X foi impecável e a 

cirurgia ocorreu da forma pela qual foi solicitada expressamente por Kaila. Na 

referida ação, Kaila altera a verdade dos fatos deliberadamente visando a 

obtenção de vantagem indevida. Durante a instrução processual, o magistrado 

percebe que Kaila está litigando de má-fé e, ao proferir a sentença de 

improcedência, condena de ofício Kaila a pagar multa de 7% sobre o valor 

corrigido da causa e a indenizar Dr. X pelos prejuízos que este sofreu com o 

ajuizamento da demanda, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais e 

todas as despesas que Dr. X efetuou. Neste caso, segundo o Código de Processo 

Civil, o magistrado 

 a)  aplicou corretamente as penalidades inerentes à litigância de má-fé, mas não 

poderia ter feito de oficio, uma vez que tal condenação necessita de requerimento 

expresso da parte contrária. 
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 b)  aplicou corretamente as penalidades inerentes à litigância de má-fé, sendo 

permitida a condenação de ofício. 

 c)  não aplicou corretamente as penalidades inerentes à litigância de má-fé, uma 

vez que a multa é limitada em 5% sobre o valor corrigido da causa. 

 d)  não aplicou corretamente as penalidades inerentes à litigância de má-fé, uma 

vez que a multa é limitada em 3% sobre o valor corrigido da causa. 

 e)  não aplicou corretamente as penalidades inerentes à litigância de má-fé, uma 

vez que a multa é limitada em 2% sobre o valor corrigido da causa. 

 

 

Questão 15: FCC - Adv (CREMESP)/CREMESP/2016 

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

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

 a)  é um processo exclusivo, cujas disposições previstas no Código de Processo 

Civil não se aplicam à hipótese de desconsideração inversa da personalidade 

jurídica. 

 b)  é cabível apenas no cumprimento de sentença e na execução fundada em 

título executivo extrajudicial. 

 c)  será instaurado a pedido da parte e o sócio ou a pessoa jurídica será citado 

para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de cinco dias. 

 d)  será instaurado a pedido da parte e o sócio ou a pessoa jurídica será citado 

para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de dez dias. 

 e)  será resolvido por decisão interlocutória sendo que, se a decisão for proferida 

pelo relator, caberá agravo interno. 

 

 

Questão 16: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

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

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 a)  é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de 

sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 

 b)  é obrigatório, ainda que a desconsideração tenha sido requerida na petição 

inicial. 

 c)  acarreta a nulidade da alienação de bens havida em fraude à execução, quando 

o pedido de desconsideração for acolhido. 

 d)  é resolvido por sentença. 

 e)  não suspende o processo, em regra. 

 

 

Questão 17: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

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

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado pelo novo 

Código de Processo Civil, 

 a)  pode ser instaurado de ofício. 

 b)  é cabível no cumprimento de sentença, mas não na execução fundada em 

título executivo extrajudicial. 

 c)  não suspende o processo se instaurado na fase de cumprimento de sentença. 

 d)  é resolvido por sentença. 

 e)  é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. 

 

 

Questão 18: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2015 

Assunto: Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz (arts. 139 a 

143) 

Deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir 

aquém, fora ou além do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. 

Este enunciado refere-se ao princípio 

 a)  da identidade física do juiz. 

 b)  da eventualidade. 
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 c)  da adstrição ou congruência. 

 d)  do livre convencimento judicial. 

 e)  da persuasão racional. 

 

 

Questão 19: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz (arts. 139 a 

143) 

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 

 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 20: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 144 a 148) 

Timóteo, juiz de direito, possui uma família de juristas. Seu bisavô, Carlos, é 

advogado. Também são advogados seus primos, Nicolau, filho do seu tio Alvaro, e 
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Gilberto, neto do seu tio Alberto. Nestes casos, de acordo com o Código de 

Processo Civil brasileiro, Timóteo não poderá exercer suas funções de juiz no 

processo contencioso ou voluntário, quando estiver postulando como advogado 

da parte 

 a) Nicolau, apenas. 

 b) Carlos, Nicolau e Gilberto. 

 c) Carlos, apenas. 

 d) Carlos e Nicolau, apenas. 

 e) Nicolau e Gilberto, apenas. 

 

 

Questão 21: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 144 a 148) 

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. 
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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 22: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 144 a 148) 

Analise as proposições abaixo, acerca dos impedimentos e da suspeição: 

  

I. Há impedimento quando o juiz promover ação contra a parte ou seu advogado. 

  

II. Há impedimento quando o primo do juiz estiver postulando como advogado. 

  

III. Há suspeição quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo das partes ou seus 

advogados. 

  

IV. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade 

de declarar suas razões. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  III e IV. 

 c)  I, III e IV. 

 d)  I e II. 

 e)  II e IV. 
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Questão 23: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Dos Auxiliares da Justiça (art. 149 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 24: FCC - Adv (CREMESP)/CREMESP/2016 

Assunto: Dos Auxiliares da Justiça (art. 149 a 175) 

Considere a seguinte situação hipotética: No processo “X”, o perito judicial 

prestou informações inverídicas que acabaram comprometendo a instrução 

processual e o deslinde da controvérsia. Considerando que o perito agiu com 

culpa, não possuindo a intenção deliberada de prestar as informações inverídicas, 

de acordo com o Código de Processo Civil, o perito responderá pelos prejuízos 

que causar à parte 
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 a)  mas não ficará inabilitado para atuar em outras perícias uma vez que não agiu 

com dolo. 

 b)  e ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo prazo de até três anos, 

independentemente das demais sanções previstas em lei. 

 c)  e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de dois a cinco anos, 

independentemente das demais sanções previstas em lei. 

 d)  e somente não ficará inabilitado para atuar em outras perícias se comprovar 

que a conduta culposa praticada decorreu de ato omissivo. 

 e)  e somente não ficará inabilitado para atuar em outras perícias se comprovar 

que a conduta culposa praticada decorreu de ato comissivo. 

 

 

Questão 25: 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. 
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 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. 

 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 26: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Da Forma dos Atos Processuais (arts. 188 a 211) 

Segundo as regras da publicidade dos atos processuais, a consulta dos autos em 

cartório, de processo que não tramite em segredo de justiça 

 a)  é permitida a qualquer pessoa, inclusive da imprensa. 

 b)  pode ser feita apenas por advogados, constituídos ou não por qualquer das 

partes. 

 c)  não pode ser deferida a terceiro sem interesse jurídico no processo. 

 d)  é restrita a qualquer das partes e seus procuradores. 

 e)  só pode ser deferida, para quem não for parte ou advogado, pelo juiz. 

 

 

Questão 27: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Da Forma dos Atos Processuais (arts. 188 a 211) 

Em relação à produção de prova documental em língua estrangeira, é correto 

afirmar: 

 a)  Só poderá ser juntado aos autos documento redigido em vernáculo. 

 b)  Cópia de obra jurídica ou parecer jurídico em língua estrangeira também está 

sujeito a tradução. 

 c)  Para produzir efeito em juízo não é necessária a inscrição, no registro público, 

de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. 
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 d)  Poderá ser juntado aos autos documento estrangeiro vertido para o vernáculo 

por qualquer meio, inclusive eletrônico. 

 e)  O juiz poderá dispensar a tradução para o vernáculo, quando tiver proficiência 

na língua estrangeira em que redigido o documento. 

 

 

Questão 28: FCC - DP PR/DPE PR/2017 

Assunto: Da Forma dos Atos Processuais (arts. 188 a 211) 

Vulnerabilidade processual é a suscetibilidade do litigante que o impede de 

praticar atos processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária. Deste 

modo, 

 a)  para dirimir a suscetibilidade daquele que foi vulnerável na relação de direito 

material, o magistrado poderá em qualquer momento processual afastar de ofício 

a cláusula de eleição de foro. 

 b)  reconhecendo a vulnerabilidade da mulher em face do homem na relação 

conjugal, sendo ainda uma realidade brasileira a sua submissão a práticas 

familiares patriarcais, o novo CPC manteve a prerrogativa do foro da esposa para 

ações de divórcio. 

 c)  apesar de o novo CPC não conceituar o termo vulnerabilidade, tal vocábulo 

aparece no diploma em dispositivo que versa sobre a possibilidade de o juiz 

controlar a convenção das partes acerca de alteração em procedimento. 

 d)  verificada a suscetibilidade de umas das partes em face da outra, não poderá o 

magistrado dilatar os prazos processuais em benefício dela, pois deve assegurar 

às partes igualdade de tratamento. 

 e)  há regra específica para a superação da vulnerabilidade geográfica a qual 

prevê que na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o 

juiz poderá prorrogar os prazos por até um mês. 

 

 

Questão 29: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 
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Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

Considere as seguintes assertivas a respeito dos prazos do Código de Processo 

Civil. 

 

I. São contados em dias úteis somente os prazos processuais. 

 

II. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder 

Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais 

especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. 

 

III. É de cinco dias o prazo para interposição e manifestação do agravado no 

agravo interno. 

 

IV. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a 

sociedade de advogados, a Advocacia 

Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 

 

V. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, ainda que do mesmo 

escritório de advocacia, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública terão prazos 

contados em dobro para todas as suas manifestações, mas essa regra não se aplica 

aos processos em autos eletrônicos. 

 

É correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e IV. 

 b)  I, III e V. 

 c)  II, IV e V. 

 d)  III, IV e V. 

 e)  II, III e IV. 
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Questão 30: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

A respeito dos prazos processuais, é correto afirmar que 

 a)  inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo para 

a prática de ato processual a cargo da parte. 

 b)  na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos e 

feriados. 

 c)  ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. 

 d)  se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação 

no Diário da Justiça eletrônico. 

 e)  salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do 

começo e excluindo o dia do vencimento. 

 

 

Questão 31: FCC - DP PR/DPE PR/2017 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

Sobre os prazos no Código de Processo Civil, é correto afirmar: 

 a)  O cumprimento definitivo da sentença, no caso de condenação em quantia 

certa, far-se-á mediante requerimento do exequente, sendo o executado intimado 

a pagar o débito em quinze dias úteis. 

 b)  Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, desde que de 

escritórios distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas 

manifestações, tratando-se de autos físicos. 

 c)  O prazo para resposta, em caso de citação por edital, inicia-se quando finda a 

dilação assinalada pelo juiz, ainda que em dia não útil. 

 d)  Considera-se dia do começo do prazo o dia subsequente à data em que 

efetivamente o oficial de justiça realizou a citação com hora certa. 
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 e)  O prazo para cada um dos executados embargar, quando houver mais de um, 

conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação, ainda que 

cônjuges ou companheiros. 

 

 

Questão 32: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

À luz do Código de Processo Civil, sobre os prazos, é correto afirmar: 

 a)  Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições não ocorrerá de 

forma automática e dependerá de ato de serventuário da justiça. 

 b)  O prazo para o juiz prolatar sentença é de 15 dias, prorrogáveis por mais dez 

dias havendo motivo justificável. 

 c)  Em regra, considera-se o dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta 

ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. 

 d)  Nos processos físicos, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, 

ainda que do mesmo escritório de advocacia, terão prazos contados em dobro 

para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, 

independentemente de requerimento. 

 e)  É lícito ao juiz reduzir em caráter excepcional algum prazo peremptório 

independentemente de anuência das partes. 

 

 

Questão 33: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2015 

Assunto: Da Citação (arts. 238 a 259) 

No tocante à citação processual, 

 a)  se o réu comparecer aos autos apenas para arguir sua nulidade, e sendo esta 

decretada, o ato citatório deverá repetir-se, expedindo-se novo mandado para tal 

fim. 
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 b)  considera-se que tenha ocorrido a partir do momento em que o réu tem 

ciência inequívoca da ação proposta. 

 c)  trata-se de ato que só poderá ocorrer pessoalmente ao réu, em seu domicílio 

ou, alternativamente, no local de trabalho. 

 d)  como regra geral, a citação se faz por mandado a ser cumprido por oficial de 

justiça e, se frustrado este meio, far-se-á pelo correio. 

 e)  se o oficial de justiça procurar o réu por três vezes em seu domicílio, 

suspeitando de sua ocultação, deverá certificar o fato ao juiz, que determinará a 

citação por edital, imediatamente. 

 

 

Questão 34: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Da Citação (arts. 238 a 259) 

Em relação à comunicação dos atos processuais, a citação 

 a) válida torna prevento o juízo, induz litispendência, faz litigiosa a coisa e, salvo 

se ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a 

prescrição. 

 b) do demente será feita por mandado judicial, certificando o Oficial de Justiça a 

impossibilidade mental de cumprimento do ato pelo réu, com o que o juiz nomeará 

de imediato um curador para o ato e para a defesa ulterior do demente. 

 c) não será feita, entre outras situações previstas em lei, salvo para evitar o 

perecimento do direito, 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 sete dias seguintes. 

 d) do réu ausente será feita necessariamente por edital, ou, se ausentou-se para 

furtar-se ao ato, por hora certa, determinada sempre judicialmente. 

 e) será feita, em regra, por Oficial de Justiça, frustrado o cumprimento do ato, 

realizar-se-á por via postal. 
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Questão 35: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Da Citação (arts. 238 a 259) 

No que se refere à citação, é correto afirmar: 

 a)  Em nenhuma hipótese se fará citação de quem estiver participando de ato de 

culto religioso ou se doente, enquanto grave seu estado. 

 b)  Como regra geral, a citação far-se-á por mandado a ser cumprido por Oficial 

de Justiça; frustrado esse meio, a citação far-se-á pelo correio. 

 c)  Sendo o citando pessoa jurídica, somente será válida a entrega do mandado 

citatório a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. 

 d)  Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será 

válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, 

se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência 

está ausente. 

 e)  A citação válida, desde que ordenada por juízo competente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. 

 

 

Questão 36: FCC - JE TJRR/TJ RR/2015 

Assunto: Das Nulidades (arts. 276 a 283) 

As nulidades processuais civis, 

 a) só podem ser declaradas após provocação das partes, vedado ao juiz 

reconhecê-las de ofício, pelo caráter privado das normas do processo civil. 

 b) devem ser declaradas necessariamente sempre que a matéria disser respeito a 

questões de ordem pública. 

 c) serão decretadas de imediato se a citação do réu for irregular, sem 

possibilidade de regularização por seu comparecimento espontâneo aos autos. 

 d) por falta de intervenção do Ministério Público em processo com interesse de 

incapazes, são insanáveis, haja ou não prejuízo ao incapaz. 
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 e) são passíveis de sanação, pela incidência do princípio da instrumentalidade das 

formas. 

 

 

Questão 37: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Das Nulidades (arts. 276 a 283) 

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. 

 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 38: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

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

Requerida pelo autor antecipação dos efeitos da tutela pretendida, na petição 

inicial, se a providência pleiteada for de natureza cautelar, o juiz 

 a) não conhecerá desse pedido. 

 b) suspenderá o processo e determinará que, em dez dias, o autor promova ação 

cautelar incidente, para que possa conhecer do pedido. 

 c) poderá, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida 

cautelar em caráter incidental no processo ajuizado. 

 d) indeferirá, de plano, para que não ocorra julgamento extra petita. 

 e) deverá marcar prazo de dez dias para o autor emendá- la, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 
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Questão 39: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

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

Acerca da antecipação dos efeitos da tutela, considere: 

  

I. A ação que objetiva abstenção de ato admite cominação de pena pecuniária 

para o caso de descumprimento de decisão que antecipa os efeitos da tutela. 

 

II. É possível a antecipação dos efeitos da tutela em sentença, desde que 

satisfeitos os requisitos legais. 

  

III. Não é possível antecipação dos efeitos da tutela sem comprovação de 

periculum in mora. 

 

IV. O Código de Processo Civil admite expressamente a concessão de tutela 

antecipada ex officio. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) II e III. 

 b) II e IV. 

 c) I e III. 

 d) I e II. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 40: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

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

Em relação à tutela de urgência, considere: 
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I. Para a concessão da tutela de urgência liminar, o juiz deve exigir de quem a 

requeira caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, o que só poderá ser dispensado se a concessão da medida 

se der após justificação prévia. 

  

II. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 

  

III. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 

  

IV. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  I e IV, apenas. 

 b)  II, III e IV, apenas. 

 c)  II e III, apenas. 

 d)  I e III, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 

 

 

Questão 41: 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, 
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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 42: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

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

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que 

 a)  a tutela cautelar de urgência não pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro ou arrolamento de bens, porque sujeitos a procedimento cautelar 

específico. 

 b)  a tutela de evidência será concedida, se demonstrado perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito 

de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte ou se as alegações de 
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fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 

 c)  a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que 

se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

mas será a petição inicial indeferida se o pedido tiver natureza antecipatória. 

 d)  efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor 

no prazo de trinta dias, em autos apensos e mediante o pagamento de novas 

custas processuais. 

 e)  requerida a tutela antecipada em caráter antecedente e sendo a urgência 

contemporânea à propositura da ação, se concedida a tutela antecipada, 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, em 

quinze dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 

 

 

Questão 43: 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. 
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 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 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 44: 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 
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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 45: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

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

Carlos ajuizou ação de obrigação de fazer contra Orlando e teve concedida, em 

seu favor, tutela de urgência, a qual foi efetivada. No entanto, em sentença, o juiz 

julgou improcedente o pedido e condenou Carlos a pagar multa por litigância de 

má-fé. A sentença transitou em julgado. Carlos responde 

 a)  pelo prejuízo que a efetivação da tutela tiver causado a Orlando, o qual deverá 

ser abatido do valor da multa por litigância de má-fé. Se possível, a indenização 

deverá ser liquidada nos mesmos autos. 

 b)  pela multa por litigância de má-fé, apenas, a qual abrange os prejuízos que a 

efetivação da tutela tiver causado a Orlando, não cabendo indenização 

suplementar. 
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 c)  pelo prejuízo que a efetivação da tutela tiver causado a Orlando, o qual deverá 

ser abatido do valor da multa por litigância de má-fé. A liquidação da indenização 

deverá ser feita por meio de ação própria, necessariamente. 

 d)  pelo prejuízo que a efetivação da tutela tiver causado a Orlando, 

independentemente do pagamento da multa por litigância de má-fé. Se possível, a 

indenização deverá ser liquidada nos mesmos autos. 

 e)  pelo prejuízo que a efetivação da tutela tiver causado a Orlando, 

independentemente do pagamento da multa por litigância de má-fé. A liquidação 

da indenização deverá ser feita por meio de ação própria, necessariamente. 

 

 

Questão 46: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

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

Ao disciplinar a tutela provisória, o novo Código de Processo Civil estabelece que 

 a)  a tutela de urgência não poderá ser concedida sem justificação prévia, salvo se 

prestada caução idônea, caso em que poderá ser concedida liminarmente. 

 b)  a tutela antecipada requerida em caráter antecedente torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, caso em que o 

processo será extinto. 

 c)  para a concessão da tutela de evidência, exige-se, dentre outros requisitos, a 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 

 d)  efetivada a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o pedido 

principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 15 dias, em ação própria, 

cujos autos deverão ser apensados aos do pedido cautelar. 

 e)  é vedada, em qualquer caso, a concessão liminar de tutela de evidência, antes 

da oitiva da parte contrária. 

 

 

Questão 47: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 
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Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) 

Paulo ajuizou ação indenizatória contra Moisés em decorrência de um acidente de 

trânsito que envolveu ambas as partes. Recebida a peça inicial o Magistrado, 

verificando desde logo a ocorrência da prescrição, poderá 

 a)  julgar liminarmente improcedente o pedido, após a oitiva obrigatória da parte 

contrária, e Paulo poderá questionar a sentença por meio de recurso de apelação, 

sem possibilidade de retratação pelo Magistrado. 

 b)  indeferir a petição inicial, cabendo a Paulo, se não se conformar, interpor 

recurso de apelação, com possiblidade de retratação pelo Magistrado em 5 dias. 

 c)  julgar liminarmente improcedente o pedido, cabendo a Paulo, se não se 

conformar, interpor agravo de instrumento, com possibilidade de retratação pelo 

Magistrado. 

 d)  julgar liminarmente improcedente o pedido, cabendo a Paulo, se não se 

conformar, interpor recurso de apelação, com possibilidade de retratação pelo 

Magistrado em 5 dias. 

 e)  indeferir a petição inicial, cabendo a Paulo, se não se conformar, interpor 

agravo de instrumento, com possiblidade de retratação pelo Magistrado. 

 

 

Questão 48: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo (arts. 312 a 317) 

O processo “A” foi suspenso porque a sentença de mérito depende do julgamento 

de outra causa; o processo “B” foi suspenso porque a sentença de mérito não pode 

ser proferida senão depois de produzida certa prova, requisitada a outro juízo. 

Nestes casos, de acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, 

 a)  o período de suspensão não poderá exceder seis meses no processo “A” e um 

ano no processo “B”. 

 b)  o período de suspensão não poderá exceder seis meses em ambos os 

processos. 

 c)  o período de suspensão não poderá exceder um ano em ambos os processos. 
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 d)  o período de suspensão não poderá exceder um ano no processo “A” e seis 

meses no processo “B”. 

 e)  não há previsão de um prazo limite para a suspensão de ambos os processos. 

 

 

Questão 49: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo (arts. 312 a 317) 

No tocante à suspensão e à extinção do processo, é correto afirmar: 

 a) O processo será extinto sem resolução do mérito, quando as partes 

transigirem, pois o acordo realizado impede seu exame. 

 b) Durante o prazo de suspensão do processo é defeso praticar qualquer ato 

processual, não podendo o juiz excepcionar essa regra geral. 

 c) A perda da capacidade processual da parte acarreta a suspensão do processo, 

visando à regularização do fato, mas sua morte extingue o processo. 

 d) A extinção do processo pelo acolhimento da alegação de coisa julgada dar-se-á 

com resolução de mérito, pois seu efeito é a imutabilidade do julgado anterior. 

 e) A suspensão do processo por convenção das partes nunca poderá exceder seis 

meses; findo esse prazo, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz, que ordenará o 

prosseguimento do processo. 

 

 

Questão 50: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Da Petição Inicial (arts. 319 a 331) 

Ada está atrasada no pagamento das despesas mensais ordinárias de condomínio. 

Este propõe ação de cobrança contra Ada, tendo sido pedidas apenas as parcelas 

vencidas, sem qualquer menção às parcelas vincendas, nem a juros ou correção 

monetária. Nessas condições, o juiz 

 a) em obediência ao princípio da adstrição ou congruência, seguirá estritamente o 

que foi pedido pelo autor, sem acréscimo de nenhuma espécie, salvo anuência 

expressa da ré até ao saneamento do processo. 
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 b) ciente de que não pode ampliar os pedidos, o que configuraria julgamento ultra 

petita, não incluirá as parcelas vincendas nem os juros legais, acrescendo apenas a 

correção monetária por se tratar de mera atualização do valor nominal da moeda. 

 c) ciente de que os pedidos interpretam-se restritivamente, não poderá incluir as 

parcelas vincendas, por ausência de previsão legal, embora inclua os juros legais e 

a correção monetária, por força de lei. 

 d) considerará todas as verbas incluídas, uma vez que os pedidos interpretam-se 

ampliativamente. 

 e) embora ciente de que os pedidos interpretam-se restritivamente, considerará 

incluídas as parcelas vincendas, por consistirem em prestações periódicas, bem 

como acrescerá ao principal os juros legais e a correção monetária. 

 

 

Questão 51: FCC - JE TJRR/TJ RR/2015 

Assunto: Da Petição Inicial (arts. 319 a 331) 

No tocante ao pedido, 

 a) nosso código processual adotou a teoria da substanciação, segundo a qual se 

exige, para identificação do pedido, a dedução dos fundamentos de fato e de 

direito da pretensão. 

 b) o autor está obrigado a mencionar, ao menos, o texto de lei no qual o pedido se 

fundamenta, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

 c) será sempre certo ou determinado, em obediência ao princípio da congruência. 

 d) quando se pedir ao réu a prestação de um ato ou pagamento de quantia certa, 

poderá o autor requerer a cominação de pena pecuniária diária, como 

“astreintes”, para o caso de descumprimento da sentença ou de decisão 

antecipatória de tutela. 

 e) pode o autor formular pedido alternativo, mas não sucessivo, que é defeso pelo 

sistema processual civil. 
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Questão 52: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Da Petição Inicial (arts. 319 a 331) 

João e Pedro celebraram contrato por meio do qual João se comprometeu a pagar 

a Pedro, pelo prazo de dois anos, a quantia mensal de R$ 2.000,00. Passado algum 

tempo, João parou de pagar, passando a ser devedor de três prestações. Ainda 

faltando mais de um ano para a conclusão do contrato, Pedro ajuizou ação 

cobrando as prestações em atraso. No pedido, Pedro não fez referência às 

prestações vincendas, tampouco aos juros legais. No curso do processo, João não 

pagou as prestações. Convencido de que a pretensão procede, o Juiz deverá 

condenar João a pagar a Pedro 

 a) apenas as prestações vencidas, sem acréscimo dos juros legais. 

 b) as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos juros legais. 

 c) apenas as prestações vencidas, sem acréscimo dos juros legais, salvo se, até a 

citação, Pedro aditar o pedido para nele incluir as prestações vencidas e os juros 

legais. 

 d) apenas as prestações vencidas, com acréscimo dos juros legais. 

 e) as prestações vencidas e vincendas, sem acréscimo dos juros legais. 

 

 

Questão 53: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Petição Inicial (arts. 319 a 331) 

A cumulação de pedidos, 

 a) é admitida, mesmo que cada pedido corresponda a um tipo diverso de 

procedimento, se o autor empregar o procedimento ordinário. 

 b) é sempre possível, independentemente do procedimento adotado, por 

configurar hipótese de economia e agilidade processuais. 

 c) não é possível, porque cada um deles exige rito próprio e singular, sem 

possibilidade de adaptação processual. 

 d) é possível, como regra geral, contra o mesmo réu, em um único processo, desde 

que entre eles haja conexão, necessariamente. 
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 e) é possível desde que todos eles exijam o rito ordinário, pois tipos diferentes de 

procedimento impedem a cumulação, por incompatibilidade lógica. 

 

 

Questão 54: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Da Petição Inicial (arts. 319 a 331) 

Na atual sistemática processual civil, no tocante ao pedido é correto afirmar: 

 a)  Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, somente quem 

participou do processo receberá sua parte, por se tratar de litisconsórcio 

necessário, cabendo a quem não interveio propor ação autônoma de cobrança. 

 b)  Podem ser cumulados vários pedidos, em um único processo, contra o mesmo 

réu, desde que entre eles haja conexão, sejam os pedidos compatíveis entre si, o 

mesmo juízo seja competente para conhecer deles e o tipo de procedimento seja 

adequado para todos os pedidos formulados. 

 c)  Será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir 

a prestação de mais de um modo; se a escolha couber ao devedor, pela lei ou pelo 

contrato, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro 

modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. 

 d)  Até o saneamento do processo, o pedido poderá ser aditado ou alterado, bem 

como a causa de pedir, ainda que sem o consentimento do réu, ao qual, porém, 

será devolvido o prazo para oferecimento de contestação quanto aos novos fatos 

e argumentos de direito apresentados nos autos. 

 e)  Quando diga respeito a prestações sucessivas, essas serão consideradas 

incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, sendo 

incluídas na condenação até sentença, como termo final, se o devedor deixou de 

pagá-las ou de consigná-las no curso do processo. 

 

 

Questão 55: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 
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Assunto: Da Petição Inicial (arts. 319 a 331) 

José ajuizou procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida por conter 

pedidos incompatíveis entre si. Nesse caso, dessa decisão 

 a)  caberá agravo de instrumento. 

 b)  caberá apelação. 

 c)  caberá agravo interno. 

 d)  caberá recurso especial. 

 e)  não caberá recurso. 

 

 

Questão 56: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Da Improcedência Liminar do Pedido (art. 332) 

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. 
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Questão 57: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Da Audiência de Conciliação ou de Mediação (art. 334) 

Em relação à audiência de conciliação ou de mediação, é correto afirmar: 

 a)  As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, podendo constituir representantes, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir. 

 b)  A intimação do autor para essa audiência será realizada pessoalmente, por via 

postal, ou, se incabível, por mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça. 

 c)  Se houver desinteresse na autocomposição, o autor deverá apontá-la na 

petição inicial, cabendo ao réu fazê-lo por ocasião de sua contestação, 

necessariamente. 

 d)  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato de litigância de má-fé, sendo apenado com multa de 

até cinco por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. 

 e)  A audiência não será realizada se qualquer das partes, ainda que isoladamente, 

de maneira expressa ou tácita, manifestar seu desinteresse na composição 

consensual. 

 

 

Questão 58: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Da Contestação (arts. 335 a 342) 

Verificando que o réu estava preso, cumprindo pena de reclusão em regime 

fechado por crime de homicídio, o juiz nomeou um advogado que se achava então 

na sala de audiências, aguardando a chamada de outro processo, para representar 

aquele réu como curador. Aberta a audiência e recusada a conciliação, o advogado 

nomeado declarou que negava todos os fatos articulados na petição inicial e 

protestava por todas as provas em direito admitidas. 

 

Seria legalmente respaldado o entendimento no sentido de que 
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 a) todos os ônus da prova cabem ao autor. 

 b) o réu deveria ser considerado confesso, por falta de contestação específica. 

 c) os ônus da prova deveriam ser distribuídos em carga dinâmica. 

 d) todos os ônus da prova ficariam com o réu. 

 e) a distribuição dos ônus da prova dependerá do que disserem as partes em 

depoimento. 

 

 

Questão 59: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Reconvenção (art. 343) 

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 60: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Da Reconvenção (art. 343) 

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, 
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 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 61: FCC - JE TJRR/TJ RR/2015 

Assunto: Da Revelia (arts. 344 a 346) 

Ocorrendo revelia, 

 a) a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor não admite prova 

contrária. 

 b) seus efeitos, em nenhuma hipótese, podem ser excluídos, dada sua gravidade. 

 c) verificando o juiz um direito indisponível, ainda que o réu não conteste, o autor 

tem de fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito, defeso ao juiz o 

julgamento antecipado da lide. 

 d) embora haja a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o réu 

revel tem o direito de ser intimado dos atos processuais subsequentes, tenha ou 

não advogado constituído nos autos. 

 e) seus efeitos só ocorrem em relação aos réus citados por edital ou por hora 

certa. 
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Questão 62: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Revelia (arts. 344 a 346) 

Se o réu, citado pessoalmente, não contestar a ação, consequentemente 

 a) o juiz deverá julgar antecipadamente a lide, sempre, uma vez que a presunção 

de veracidade decorrente da revelia impede dilações probatórias. 

 b) os fatos afirmados pelo autor são reputados verdadeiros, efeito jurídico que 

não admite exceções, embora essa veracidade fática represente presunção 

relativa e não absoluta. 

 c) os fatos afirmados pelo autor são reputados verdadeiros de modo absoluto, 

não admitindo prova contrária em nenhuma hipótese, mas os efeitos jurídicos da 

revelia comportam exceções. 

 d) os fatos afirmados pelo autor são reputados verdadeiros, mas esse efeito 

jurídico admite exceções; além disso, essa veracidade fática representa presunção 

relativa e não absoluta. 

 e) os fatos afirmados pelo autor são tidos por presumivelmente verdadeiros, 

efeito jurídico que admite a única exceção de o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis. 

 

 

Questão 63: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Do Julgamento Conforme o Estado do Processo (arts. 354 a 357) 

Em relação ao julgamento antecipado parcial do mérito, é correto afirmar: 

 a)  A decisão proferida na antecipação parcial do mérito é recorrível por meio de 

apelação, por ter a natureza de sentença. 

 b)  O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 

formulados mostrar-se incontroverso quanto ao direito, ainda que controverso 

quanto aos fatos. 
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 c)  A decisão que julgar parcialmente o mérito só poderá reconhecer a existência 

de obrigação líquida. 

 d)  Se houver trânsito em julgado da decisão que tenha julgado parcialmente o 

mérito, a execução será provisória, tornando-se definitiva somente com o 

julgamento integral da causa. 

 e)  A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na 

decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda 

que haja recurso contra essa interposto. 

 

 

Questão 64: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Do Julgamento Conforme o Estado do Processo (arts. 354 a 357) 

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 65: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Do Julgamento Conforme o Estado do Processo (arts. 354 a 357) 

Sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, à luz do Código de Processo 

Civil, 

 a)  a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de 

obrigação líquida, vedado o reconhecimento da obrigação ilíquida. 

 b)  a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito 

poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a 

critério do juiz. 

 c)  a decisão que julgar parcialmente o mérito é impugnável através de recurso de 

apelação. 

 d)  a parte poderá executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que 

julgar parcialmente o mérito, devendo, em regra, prestar caução no caso de 

recurso contra essa decisão pendente de julgamento. 

 e)  o juiz só poderá decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 

formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou o réu for revel. 

 

 

Questão 66: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Da Audiência de Instrução e Julgamento (arts. 358 a 368) 

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. 
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 e)  finda a instrução, o Juiz abrirá prazo para apresentação de alegações-finais, a 

serem apresentadas necessariamente na forma escrita. 

 

 

Questão 67: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Da Audiência de Instrução e Julgamento (arts. 358 a 368) 

Em relação à audiência de instrução e julgamento, é correto afirmar: 

 a)  Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as 

testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou 

apartear, sem licença do juiz. 

 b)  O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo 

advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, regra porém 

não aplicável ao Ministério Público, em face dos interesses indisponíveis 

defendidos. 

 c)  A audiência é una e contínua, podendo ser excepcionalmente adiada mas em 

caso algum cindida, ainda que haja concordância das partes. 

 d)  Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate 

oral deverá ser substituído por alegações finais, apresentadas sucessivamente 

pelo autor, réu e Ministério Público, no prazo de dez dias, para cada um, 

assegurada vista dos autos. 

 e)  A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem ou em áudio, em 

meio digital ou analógico, inclusive diretamente por qualquer das partes, nesse 

caso desde que haja autorização judicial. 

 

 

Questão 68: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

Na condução da instrução processual, o juiz 

 a)  da causa quando arrolado como testemunha mandará, incontinenti, excluir o 

seu nome do rol apresentado. 
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 b)  indeferirá a perícia nas hipóteses em que a prova do fato não depender do 

conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras provas 

produzidas; disponha de conhecimentos técnicos e científicos para decidir a lide. 

 c)  interrogará a testemunha sobre os fatos articulados, cabendo, primeiro à parte 

contrária e depois à parte que a arrolou, formular perguntas tendentes a 

esclarecer ou completar o depoimento. 

 d)  poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 

apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos 

elucidativos que considerar suficientes. 

 e)  não poderá ordenar, de ofício, a inquirição de testemunhas não arroladas pelas 

partes. 

 

 

Questão 69: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

Escrevendo na vigência do Código de Processo Civil de 1939, Moacyr Amaral 

Santos afirmou: Não enumera o Código de Processo Civil vigente os meios de 

prova admissíveis no sistema brasileiro. Seguindo, nesse ponto, o melhor critério 

limitou a reportar-se aos meios reconhecidos nas leis substantivas (Prova 

Judiciária no Cível e Comercial − vol. I, pág. 79 − Max Limonad, Editor de Livros de 

Direito). Essa afirmação 

 a) continua válida para o Código de Processo Civil vigente, porque ele traz um rol 

exemplificativo de meios de prova, que não colide com o do Código Civil. 

 b) é parcialmente válida, porque o Código de Processo Civil em vigor não se 

refere às provas em espécie. 

 c) é parcialmente válida, porque o Código Civil em vigor não mais cuida dos meios 

de prova. 

 d) não mais se sustenta perante a legislação processual vigente, porque ela traz 

um rol taxativo de meios de prova. 

 e) sempre foi equivocada, porque, no Brasil, os meios de prova são taxativos. 
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Questão 70: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

Em relação à prova processual, 

 a) é lícito à parte inocente provar com testemunhas, nos contratos em geral, os 

vícios do consentimento, e nos contratos simulados, a divergência entre a vontade 

real e a vontade declarada. 

 b) a prova documental é produzida sempre por escrito, tendo como suporte 

material qualquer tipo de papel no qual seja possível a inserção de conteúdo. 

 c) o depoimento pessoal é indelegável, devendo a parte prestá-lo sempre 

pessoalmente, defeso que terceiros possam fazê-lo. 

 d) em regra, toda prova é divisível, podendo a parte aproveitar o que lhe é 

favorável e descartar o que não a beneficia. 

 e) somente a confissão judicial gera efeitos jurídicos e é considerada meio de 

prova. 

 

 

Questão 71: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

Quanto à produção da prova testemunhal, é correto afirmar: 

 a)  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, 

começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir 

a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade 

probatória ou importarem repetição de outra já respondida. 

 b)  A intimação da testemunha só será feita pela via judicial quando ela houver 

sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria, ou ainda quando se 

frustrar a intimação por via postal. 

 c)  Cabe ao Juízo informar ou intimar a testemunha arrolada pela parte do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação postal. 
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 d)  O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do réu 

e depois as do autor, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das 

outras; o juiz poderá alterar essa ordem, a seu livre arbítrio. 

 e)  É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o 

impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que 

lhe s ão imputados, provar a contradita, somente com documentos. 

 

 

Questão 72: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

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, 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. 
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 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. 

 

 

Questão 73: FCC - JE TJPI/TJ PI/2015 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

Em relação ao ônus da prova, considere: 

  

I. Não é possível juridicamente convencionar-se o ônus probatório de modo 

diverso ao distribuído pela Lei Processual Civil. 

  

II. Quando se tratar de falsidade de documento, o ônus da prova cabe à parte que 

a arguir. 

  

III. Quando se tratar de contestação da assinatura, o ônus da prova cabe à parte 

que produziu o documento. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a)  I. 

 b)  I e II. 

 c)  I e III. 

 d)  II e III. 

 e)  II. 

 

 

Questão 74: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

A prova por livros empresariais e escrituração contábil, sujeita-se à seguinte 

regra: 
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 a)  O juiz sempre poderá ordenar, de ofício ou a requerimento da parte, a exibição 

integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, militando a recusa 

a favor da parte a quem aproveita. 

 b)  Os livros empresariais, ainda que preenchidos os requisitos legais, só fazem 

prova contra seu autor. 

 c)  A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos 

lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são 

contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade. 

 d)  Não é lícito aos empresários provar que os lançamentos em seus livros não 

correspondem à verdade dos fatos. 

 e)  Somente nos litígios entre sócios o juiz poderá determinar a exibição integral 

ou parcial dos livros empresariais, sendo que, em outros litígios, a prova deve ser 

pericial. 

 

 

Questão 75: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

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 76: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

Considere as proposições abaixo, acerca da prova pericial. 

  

I. O perito não está sujeito às causas de suspeição e impedimento, por não ser 

parte no processo. 

  

II. O juiz poderá autorizar o pagamento da integralidade dos honorários antes do 

início dos trabalhos. 

  

III. Os assistentes técnicos não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. 

  

IV. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na 

contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou 

documentos elucidativos que considerar suficientes. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  II e III. 

 b)  I e II. 

 c)  III e IV. 

 d)  I e IV. 

 e)  I. 

 

 

Questão 77: FCC - Esp RT (ARTESP)/ARTESP/Direito/III/2017 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 
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De acordo com o previsto na Constituição Federal, será assegurado contraditório 

e ampla defesa aos litigantes nos processos administrativos. Dessa forma, o 

direito de produzir provas constitui importante expressão dessas garantias, bem 

como do devido processo legal. Em razão disso, 

 a)  os litigantes tem direito de, na fase apropriada, requerer ou apresentar as 

provas que reputarem necessárias à demonstração de seu direito, não sendo 

permitido o indeferimento dessa produção. 

 b)  o procedimento a ser seguido no processo administrativo acompanha o rigor 

do processo judicial no que se refere a forma e recursos, impedindo-se que os 

litigantes deixem de produzir provas ou deduzir alegações em sua defesa. 

 c)  inexistem prazos para tramitação do processo, conclusão das fases ou 

apresentação das manifestações pelas partes, a fim de que seja dada a maior 

eficácia possível ao direito de defesa dos litigantes. 

 d)  nos processo administrativos disciplinares só são admitidas intimações 

pessoais, vedadas qualquer comunicação, ciência ou notificação via postal, ainda 

que com aviso de recebimento, para que não reste dúvida do conhecimento dos 

litigantes sobre a causa. 

 e)  os litigantes podem requerer a produção de provas de diversas naturezas, 

sendo possível, no entanto, o indeferimento daquelas que se mostrarem 

impertinentes, desnecessárias para a solução da questão ou meramente 

protelatórias. 

 

 

Questão 78: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Extingue o processo com resolução de mérito 

 a) a sentença que reconhece a confusão entre autor e réu. 

 b) a sentença que acolhe a alegação de coisa julgada. 

 c) apenas a sentença que rejeita ou acolhe, total ou parcialmente, o pedido do 

autor. 
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 d) a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência. 

 e) a sentença que considera a ação intransmissível por disposição legal. 

 

 

Questão 79: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Sobre a sentença, é correto afirmar que 

 a) a citra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração. 

 b) nela é defeso ao juiz, em razão do princípio dispositivo, conhecer de matéria de 

ordem pública. 

 c) é extra petita a que condena o devedor a pagar correção monetária quando não 

tiver havido pedido expresso nesse sentido. 

 d) é extra petita a que dá aos fatos qualificação jurídica diversa da narrada pelo 

autor na petição inicial. 

 e) é ultra petita a que condena o devedor a pagar correção monetária quando não 

tiver havido pedido expresso nesse sentido. 

 

 

Questão 80: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Caio ajuizou ação de indenização contra empresa para a qual prestou serviços. Em 

primeira instância, a empresa não arguiu preliminares. No entanto, condenada a 

pagar indenização a Caio, fê-lo em recurso, sustentando ilegitimidade passiva ad 

causam. De acordo com o Código de Processo Civil, se o Tribunal se convencer 

deste argumento, 

 a) não poderá conhecer da questão, a qual deveria ter sido suscitada pelas partes 

até a prolação da sentença. 

 b) deverá determinar a remessa dos autos ao juízo a quo a fim de que a questão 

seja analisada em primeira instância. 
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 c) não poderá conhecer da questão, a qual deveria ter sido suscitada pelas partes 

em preliminar de contestação. 

 d) deverá extinguir o processo com resolução de mérito. 

 e) deverá extinguir o processo sem resolução de mérito. 

 

 

Questão 81: FCC - DP SP/DPE SP/2015 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Sobre sentença e coisa julgada: 

 a)  A decisão que homologa um acordo entre as partes tem natureza jurídica de 

sentença terminativa. 

 b)  A decisão que indefere a inicial em razão do reconhecimento da prescrição 

tem natureza jurídica de sentença definitiva. 

 c)  A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, embora não faça 

coisa julgada material, pode impedir a repropositura de ação idêntica. 

 d)  Uma sentença proferida por juiz absolutamente incompetente é nula, razão 

pela qual não faz coisa julgada material. 

 e)  A coisa soberanamente julgada ocorre após o decurso do prazo para a querela 

nullitatis insanabilis. 

 

 

Questão 82: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Ao proferir determinada sentença, afirmou o juiz que todas elas são proferidas 

com cláusula rebus sic stantibus. Tal afirmação significa que 

 a) nem todas as sentenças dependem da exaustão das vias recursais para fazer 

coisa julgada. 

 b) a coisa julgada é imutável nos limites em que foi formada. 

 c) a coisa julgada não vincula terceiros e pode por eles, em ação própria, sempre 

ser alterada. 
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 d) a coisa julgada é imutável enquanto não declaradas inconstitucionais as 

normas nas quais se fundou. 

 e) houve erro na afirmação, porque a coisa julgada é sempre imutável. 

 

 

Questão 83: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

A sentença que julga improcedente o pedido na ação declaratória negativa de 

existência da relação jurídica tem natureza 

 a) declaratória. 

 b) constitutiva pura. 

 c) condenatória. 

 d) mandamental imprópria. 

 e) constitutiva oblíqua. 

 

 

Questão 84: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

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. 
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 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 85: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

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 86: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

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 

 a)  extinguir o processo com resolução de mérito, conhecendo, de ofício, da 

ilegitimidade de parte. 
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 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 87: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

NÃO está sujeita à remessa necessária a sentença proferida contra o Estado 

 a)  se também não houver apelação do vencido. 

 b)  se ele for revel. 

 c)  fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no 

âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, 

parecer ou súmula administrativa. 

 d)  que julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, qualquer 

que seja o valor da dívida. 

 e)  quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor 

certo e líquido inferior a mil salários mínimos. 

 

 

Questão 88: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Renato ajuizou ação de cobrança contra Henrique. Apresentada contestação, 

Renato requereu a desistência da ação. O pedido 
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 a)  depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, 

se homologar a desistência, resolverá o mérito. 

 b)  independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se a causa 

versar sobre direitos disponíveis. Se o juiz homologar a desistência, a sentença 

resolverá o mérito. 

 c)  depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se tiver 

havido instrução. Se o juiz homologar a desistência, a sentença não resolverá o 

mérito. 

 d)  independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, 

se homologar a desistência, não resolverá o mérito. 

 e)  depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, 

se homologar a desistência, não resolverá o mérito. 

 

 

Questão 89: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Da Liquidação de Sentença (arts. 509 a 512) 

Em processo que tramitou pelo rito ordinário, Marcos foi condenado a pagar 

indenização a José. No entanto, a sentença não determinou o valor devido, razão 

pela qual José apresentou requerimento de liquidação de sentença. Porém, fê-lo 

na pendência de recurso apresentado por Marcos. A liquidação deverá ser 

 a) processada em autos apartados, no juízo de origem, com a intimação pessoal de 

Marcos. 

 b) processada nos próprios autos, perante o Tribunal, com a intimação pessoal de 

Marcos. 

 c) processada em autos apartados, no juízo de origem, com a intimação de Marcos 

na pessoa de seu advogado. 

 d) indeferida de plano, pelo juízo de origem, por decisão que desafia agravo de 

instrumento, em razão da pendência de recurso. 

 e) indeferida de plano, pelo Tribunal, por decisão irrecorrível, em razão da 

pendência de recurso. 
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Questão 90: FCC - JE TJRR/TJ RR/2015 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Quanto ao cumprimento da sentença: 

 a) A impugnação ao cumprimento da sentença será recebida como regra geral nos 

efeitos devolutivo e suspensivo, podendo o juiz atribuir somente efeito devolutivo 

se do duplo efeito advier prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao credor. 

 b) É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando 

se tratar de sentença impugnada mediante recurso recebido nos efeitos 

devolutivo e suspensivo. 

 c) Na impugnação ao cumprimento da sentença, se o executado alegar que o 

exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à condenação, 

deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dessa impugnação. 

 d) A decisão que resolver a impugnação ao cumprimento de sentença é recorrível 

sempre por meio de agravo de instrumento. 

 e) A execução provisória corre por conta e risco do credor, devendo os atos que 

importem levantamento de depósito em dinheiro ou alienação de propriedade 

serem precedidos necessariamente de caução idônea, sem exceção. 

 

 

Questão 91: FCC - JE TJRR/TJ RR/2015 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Em relação às execuções de prestação alimentícia e contra a Fazenda Pública: 

 a) O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 

 b) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, sem 
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cumulação possível com as que se vencerem no curso do processo, a serem 

requeridas por ação autônoma. 

 c) Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, será ela citada para 

opor embargos no prazo de trinta dias, sob pena de imediato sequestro do valor 

devido em favor do credor. 

 d) Não é cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, mas 

apenas por meio de título judicial. 

 e) A decisão incidental que indefere o pedido de decreto de prisão civil do 

devedor de alimentos é recorrível por meio de apelação. 

 

 

Questão 92: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Rafael foi condenado a pagar R$ 1.000,00 a Luciana. Mesmo com o trânsito em 

julgado, não cumpriu a obrigação. De acordo com o Código de Processo Civil, o 

montante da condenação será acrescido de multa de 

 a) dez por cento, e, a requerimento de Luciana, expedir-se-á mandado de penhora 

e avaliação, de cujo auto será intimado Rafael, em regra na pessoa de seu 

advogado, podendo oferecer impugnação no prazo de quinze dias. 

 b) quinze por cento, e, a requerimento de Luciana, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, de cujo auto será intimado Rafael, em regra na pessoa de seu 

advogado, podendo oferecer impugnação no prazo de dez dias. 

 c) quinze por cento, e, de ofício, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, de 

cujo auto será intimado Rafael, em regra pessoalmente, podendo oferecer 

impugnação no prazo de dez dias. 

 d) quinze por cento, e, de ofício, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, de 

cujo auto será intimado Rafael, em regra na pessoa de seu advogado, podendo 

oferecer impugnação no prazo de dez dias. 
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 e) dez por cento, e, de ofício, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, de 

cujo auto será intimado Rafael, em regra pessoalmente, podendo oferecer 

impugnação no prazo de quinze dias. 

 

 

Questão 93: FCC - DP SP/DPE SP/2015 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Maria da Silveira comparece à Defensoria Pública buscando orientações jurídicas 

e a adoção de providências para o cumprimento da sentença que fixou os 

alimentos em favor seu filho, Eduardo, transitada em julgado há 3 anos. Ocorre 

que o devedor, genitor do alimentando, está inadimplente desde então. Diante 

desta situação, verifique as afirmações abaixo. 

 

I. O Defensor deverá ajuizar duas ações de execução de alimentos, uma com 

fundamento no artigo 733, do Código de Processo Civil (pleiteando o pagamento 

das últimas três parcelas e daquelas que se vencerem no curso da demanda, sob 

pena de prisão), e a outra com fundamento no artigo 475-J, do Código de 

Processo Civil (pleiteando o pagamento das anteriores, sob pena de penhora), em 

observância à Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

II. O prazo máximo da prisão civil é de 60 (sessenta) dias, pois prevalece o 

disposto na Lei de Alimentos sobre a previsão do Código de Processo Civil. 

 

III. O decurso do prazo máximo da prisão acarreta a expedição de alvará de 

soltura e a quitação do débito que ensejou a prisão. 

 

IV. É possível a utilização de outros instrumentos de coerção, além da prisão civil, 

tal como o lançamento do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 
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V. Após o cumprimento do prazo máximo de prisão, não mais será possível 

decretar a prisão civil do devedor em razão de novas parcelas vencidas no curso 

da mesma ação. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e IV. 

 b)  I, IV e V. 

 c)  II, III e IV. 

 d)  III, IV e V. 

 e)  I e IV. 

 

 

Questão 94: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

M ajuizou ação cominatória contra J e requereu a concessão de tutela antecipada, 

com a fixação de “astreintes”, o que foi deferido. J descumpriu a determinação 

judicial, incidindo na multa, razão pela qual M requereu sua execução provisória. 

De acordo com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a multa 

é devida 

 a)  desde o dia em que configurado o descumprimento, mas não poderá ser objeto 

de execução provisória, porque a tutela antecipada possui natureza precária. 

 b)  desde o dia em que configurado o descumprimento, quando poderá ser 

executada provisoriamente, antes de sua confirmação pela sentença de mérito e 

independentemente dos efeitos em que venha a ser recebido eventual recurso, 

sobrestando-se os atos de constrição. 

 c)  desde o dia em que configurado o descumprimento, mas somente poderá ser 

objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito e 

desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito 

suspensivo. 
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 d)  desde o dia em que configurado o descumprimento, mas somente poderá ser 

objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito, 

independentemente dos efeitos em que vier a ser recebido o recurso 

eventualmente interposto. 

 e)  somente depois da publicação da sentença de mérito que confirmar a 

antecipação da tutela, quando poderá ser objeto de execução provisória, 

independentemente dos efeitos em que vier a ser recebido o recurso 

eventualmente interposto. 

 

 

Questão 95: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

De acordo com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência dominante do 

Superior Tribunal de Justiça, em impugnação ao cumprimento de sentença 

líquida, se o executado alegar, como única matéria de defesa, excesso de 

execução, deverá 

 a)  apontar, na petição de impugnação, a parcela incontroversa do débito, bem 

como as incorreções do cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da 

impugnação, não se admitindo emenda à inicial. 

 b)  requerer, na própria petição de impugnação, a realização de perícia, 

formulando quesitos e indicando assistente, sob pena de preclusão. 

 c)  apontar, na petição de impugnação, a parcela incontroversa do débito, bem 

como as incorreções do cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da 

impugnação, admitindo-se, porém, emenda à inicial. 

 d)  juntar, com a petição de impugnação, comprovante de depósito do valor 

integral em execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, não se 

admitindo emenda à inicial. 

 e)  juntar, com a petição de impugnação, comprovante de depósito do valor 

incontroverso, sob pena de rejeição liminar da impugnação, admitindo-se, porém, 

emenda à inicial. 
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Questão 96: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Em relação ao cumprimento de sentença, considere: 

  

I. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do 

coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de 

conhecimento. 

  

II. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o 

cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a 

condição ou de que ocorreu o termo. 

  

III. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo, mas 

não pode versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em Juízo, por 

implicar lesão ao princípio da adstrição ou congruência. 

  

IV. São títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que 

reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, somente, dependendo 

a obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa de prévio processo de 

conhecimento. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  II e IV. 

 b)  I e III. 

 c)  I e II. 

 d)  I, III e IV. 

 e)  II, III e IV. 
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Questão 97: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública, ela será 

 a)  intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de trinta dias e nos próprios autos impugnar 

a execução, podendo alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação. 

 b)  intimada na pessoa de seu representante judicial para opor embargos, no 

prazo de trinta dias, que serão autuados em apenso, podendo alegar apenas 

excesso de execução. 

 c)  citada na pessoa de seu representante judicial para opor embargos, no prazo 

de trinta dias, nos próprios autos, podendo alegar excesso de execução ou 

qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente ao trânsito 

em julgado. 

 d)  citada na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico ou por 

carta, para impugnar o cálculo apresentado pelo credor, nos mesmos autos, e, 

após a homologação da conta de liquidação, iniciar-se-á a execução, com abertura 

de prazo para embargos. 

 e)  intimada na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico, por 

Oficial de Justiça, ou por carta, para no prazo de quinze dias deduzir impugnação 

ao cálculo apresentando pelo credor, podendo alegar qualquer matéria útil à sua 

defesa. 

 

 

Questão 98: 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 
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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 99: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

No cumprimento de sentença que impõe à Fazenda dever de pagar quantia certa, 

 a)  não impugnada a execução, penhorar-se-ão tantos bens quantos bastem à 

satisfação do débito. 

 b)  esta será intimada, na pessoa de seu representante judicial, a impugnar a 

execução no prazo de 30 dias e nos próprios autos, não se lhe aplicando a multa 

pelo não cumprimento espontâneo da obrigação. 

 c)  poderá a Fazenda arguir inexigibilidade da obrigação, que se dá, entre outras 

hipóteses, no caso de título fundado em norma declarada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, ainda que a declaração tenha ocorrido depois do 

trânsito em julgado da sentença exequenda. 
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 d)  esta será intimada, na pessoa de seu representante judicial, a pagar o débito 

em 15 dias, acrescido de multa de 10% sobre o valor do débito, além de 

honorários advocatícios. 

 e)  esta será intimada, na pessoa de seu representante judicial, a pagar o débito 

em 10 dias, acrescido de multa de 15% sobre o valor do débito, além de 

honorários advocatícios. 

 

 

Questão 100: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer 

ou não fazer, para a efetivação da tutela específica, o juiz poderá, 

 a)  de ofício ou a requerimento, impor multa, em decisão passível de cumprimento 

provisório, permitindo-se o levantamento do valor após o trânsito em julgado da 

sentença favorável à parte. 

 b)  desde que a requerimento da parte, determinar busca e apreensão de pessoas 

e coisas, cujo mandado será cumprido por um oficial de justiça. 

 c)  de ofício ou a requerimento, impor multa, em decisão passível de cumprimento 

provisório, permitindo-se o levantamento imediato do valor, independentemente 

do trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 

 d)  desde que a requerimento, impor multa, em decisão passível de cumprimento 

provisório, permitindo-se o levantamento imediato do valor, independentemente 

do trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 

 e)  desde que a requerimento da parte, impor multa que será devida desde o dia 

em que se configurar o descumprimento, até a prolação da sentença. 

 

 

Questão 101: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 
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Por meio de impugnação ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, 

 a)  deve ser apresentada no prazo de 10 dias, em autos apartados. 

 b)  deve ser precedida de garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar. 

 c)  o executado poderá alegar excesso de execução, caso em que deverá declarar 

de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da 

impugnação, se este for seu único fundamento, ou de não conhecimento do 

argumento, caso outro também tenha sido alegado. 

 d)  pode versar sobre a incompetência absoluta do juízo da execução, porém não 

da relativa. 

 e)  impede, em regra, a prática de atos executivos. 

 

 

Questão 102: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

No caso de ação possessória, 

 a)  em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a 

citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por 

edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se 

envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria 

Pública. 

 b)  obsta a manutenção ou a reintegração de posse a alegação de propriedade ou 

de outro direito sobre a coisa. 

 c)  é possível, na pendência de ação possessória, apenas ao réu, propor ação de 

reconhecimento de domínio, se incontroverso nos dados registrários. 

 d)  pode-se pedir a imposição de medidas para evitar nova turbação ou esbulho, 

bem como para cumprir-se a tutela provisória ou final, mas eventual pedido de 

condenação em perdas e danos deve ser formulado por meio de ação autônoma. 
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 e)  no litígio coletivo pela posse do imóvel, quando o esbulho ou a turbação 

afirmado na petição inicial houver ocorrido há menos de ano e dia, será 

obrigatória a designação de audiência de mediação para exame da medida liminar, 

a ser realizada em até trinta dias. 

 

 

Questão 103: FCC - DP PR/DPE PR/2017 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

A respeito dos procedimentos especiais, do sistema de precedentes e do 

cumprimento de sentença, é correto: 

 a)  A ação monitória, inspirada no direito italiano, tem lugar para o exercício de 

direito subjetivo, vislumbrado a partir de prova escrita sem eficácia de título 

executivo, em desfavor de devedor capaz, cuja cognição judicial se limita ao 

pagamento de quantia em dinheiro e à entrega de coisa fungível ou infungível ou 

de bem móvel ou imóvel. 

 b)  Embora o STJ possua orientação de que constitui mera detenção a ocupação 

por particular de área pública sem autorização expressa e legítima do titular do 

domínio, entende cabível o manejo dos interditos possessórios em face de outros 

particulares para a defesa da posse. 

 c)  Quando versar sobre levantamento de dinheiro, o cumprimento provisório de 

sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo se sujeita a 

caução suficiente e idônea. Contudo, até o limite de sessenta salários mínimos, a 

caução será dispensada quando o credor demonstrar sua necessidade e o crédito 

for de natureza alimentar. 

 d)  O incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR tem natureza 

jurídica de incidente processual e foi inspirado no sistema de common law norte-

americano. Cuida-se de inovação no mecanismo de uniformização da 

jurisprudência brasileira e visa firmar entendimento sobre matéria de direito 

material ou processual. 
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 e)  O débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor de alimentos é 

aquele que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo, sendo a única sanção 

admitida em decorrência do inadimplemento, enquanto forma de se evitar o bis in 

idem. 

 

 

Questão 104: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Sobre as ações possessórias, à luz do Código de Processo Civil, é correto afirmar: 

 a)  Na pendência de ação possessória o autor e o réu poderão, em regra, propor 

ação de reconhecimento de domínio. 

 b)  O prazo para o réu apresentar contestação na ação de reintegração de posse é 

de cinco dias. 

 c)  O juiz deverá designar audiência de mediação antes de apreciar a medida 

liminar em caso de litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho houver 

ocorrido há mais de ano e dia. 

 d)  O possuidor indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse não 

poderá se valer do interdito proibitório. 

 e)  A alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa obsta a 

manutenção ou a reintegração de posse. 

 

 

Questão 105: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796) 

Em execução de título executivo extrajudicial movida por Cláudio, Marcelo 

apresentou embargos versando apenas sobre questões processuais. Após a 

apresentação dos embargos, Cláudio houve por bem desistir da execução. Tal 

desistência 
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 a) depende de concordância do devedor, devendo o credor pagar as custas e 

honorários advocatícios. 

 b) não é possível porque já apresentados embargos do devedor. 

 c) independe de concordância do devedor, devendo o credor pagar as custas e 

honorários advocatícios. 

 d) depende de concordância do devedor, devendo este pagar as custas e 

honorários advocatícios. 

 e) independente de concordância do devedor, devendo este pagar as custas e 

honorários advocatícios. 

 

 

Questão 106: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796) 

“O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam 

executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e 

desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora”. 

  

Esse enunciado refere-se ao 

 a)  direito de preleção ou preferência, que é passível de renúncia pelo fiador. 

 b)  benefício de ordem, que é passível de renúncia pelo fiador. 

 c)  benefício de ordem, que é insuscetível de renúncia pelo fiador. 

 d)  direito de preleção ou preferência, que é insuscetível de renúncia pelo fiador. 

 e)  direito de imputação do devedor, passível de renúncia pelo fiador, por se tratar 

de direito disponível. 

 

 

Questão 107: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796) 

Considere: 
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I. Desnecessidade de instrução probatória. 

II. Prévia garantia do juízo através de depósito do valor da execução. 

III. Matéria arguida conhecível de ofício pelo juiz. 

IV. Prova pré-constituída da alegação. 

 

Incluem-se dentre os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-

executividade os indicados APENAS em 

 a)  II, III e IV. 

 b)  I, III e IV. 

 c)  II e III. 

 d)  I e II. 

 e)  I, II e IV. 

 

 

Questão 108: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015 

Assunto: Da Execução Por Quantia Certa (arts. 824 a 909) 

E m relação à execução por quantia certa contra devedor solvente, considere: 

  

I. O seguro de vida é absolutamente impenhorável. 

  

II. O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens do devedor a serem 

penhorados. 

  

III. Se o Oficial de Justiça não encontrar o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. 

  

IV. Recaindo a penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação 

financeira, será intimado também o cônjuge do executado. 

  



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

V. Tratando-se de penhora em bem divisível, a meação do cônjuge alheio à 

execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e III. 

 b) II, III, IV e V. 

 c) I, IV e V. 

 d) II, III e IV. 

 e) I e V. 

 

 

Questão 109: FCC - JE TJPI/TJ PI/2015 

Assunto: Da Execução Por Quantia Certa (arts. 824 a 909) 

Na execução por quantia certa contra devedor solvente, não estão sujeitos à 

execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Essa regra é 

 a)  verdadeira, tratando-se de regra absoluta tanto em relação aos bens em si 

como quanto a seus frutos e rendimentos, também não sujeitos a qualquer 

constrição judicial. 

 b)  verdadeira, mas podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e 

rendimentos de quaisquer bens inalienáveis, sem restrições legais. 

 c)  falsa, porque os bens inalienáveis podem, no entanto, ser livremente 

penhorados, tratando-se de situações jurídicas que não se confundem. 

 d)  verdadeira, mas podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e 

rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de prestação 

alimentícia. 

 e)  falsa, porque, em determinadas situações, expressamente previstas em lei, 

quaisquer bens podem ser penhorados ou alienados judicialmente para satisfação 

de créditos específicos. 
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Questão 110: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Da Execução Por Quantia Certa (arts. 824 a 909) 

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. 

 

 

Questão 111: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Da Execução Por Quantia Certa (arts. 824 a 909) 

Na execução por quantia certa, 
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 a)  a expropriação consistirá em adjudicação e alienação, bem como apropriação 

de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. 

 b)  antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode remir a 

execução, pagando ou consignando a importância histórica da dívida, sem 

acréscimo de juros ou honorários advocatícios. 

 c)  o executado será citado para pagar a dívida no prazo de quinze dias, contado 

da citação ou da juntada do último mandado aos autos, em caso de mais de um 

executado, sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução. 

 d)  ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, independentemente da oposição 

de embargos, honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor da causa, a 

serem pagos pelo executado, os quais são reduzidos à metade em caso de 

pagamento espontâneo da dívida. 

 e)  se o oficial não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, os quais serão convertidos em penhora, 

dispensando-se a citação do devedor. 

 

 

 

Questão 112: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

Considere: 

 

I. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se 

vencerem no curso do processo. 

 

II. A prisão civil do devedor de alimentos pode ser decretada, de ofício, pelo juiz. 

 

III. A concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado impedirá a 

efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens. 
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IV. Nos embargos à execução contra a Fazenda Pública, considera-se inexigível o 

título judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e IV. 

 b)  II e III. 

 c)  III e IV. 

 d)  I e II. 

 e)  I e III. 

 

 

Questão 113: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

Em execução de título executivo extrajudicial, os embargos do devedor são 

oferecidos no prazo de 15 dias, 

 a) não computável em dobro e contado da juntada aos autos do respectivo 

mandado de citação, e não do último, ainda que haja mais de um executado com 

procuradores diferentes, não tendo como requisito a prévia garantia do juízo. 

 b) computável em dobro e contado da juntada aos autos do último mandado de 

citação, se houver mais de um executado com procuradores diferentes, devendo 

ser precedido de garantia do juízo. 

 c) computável em dobro e contado da juntada aos autos do respectivo mandado 

de citação e não do último, se houver mais de um executado com procuradores 

diferentes, tendo como requisito a prévia garantia do juízo. 

 d) não computável em dobro, ainda que haja mais de um executado com 

procuradores diferentes, mas contado da juntada aos autos do último mandado 

de citação, não tendo como requisito a prévia garantia do juízo. 
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 e) computável em dobro e contado da juntada aos autos do último mandado de 

citação, se houver mais de um executado com procuradores diferentes, não tendo 

como requisito a prévia garantia do juízo. 

 

 

Questão 114: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

O efeito suspensivo aos embargos do devedor 

 a) aproveita aos demais executados que não hajam embargado a execução, 

mesmo que o respectivo fundamento diga respeito exclusivamente ao 

embargante. 

 b) perdura até julgamento definitivo dos embargos, não podendo ser revogado, 

ainda que cessadas as circunstâncias que motivaram o seu deferimento. 

 c) é medida excepcional, podendo ser concedido quando, a requerimento do 

embargante, houver relevância de seus fundamentos, perigo manifesto de dano 

de difícil ou incerta reparação e prévia garantia do juízo. 

 d) é a regra, devendo ser concedido de ofício, pelo juiz, quando houver relevância 

de seus fundamentos e periculum in mora. 

 e) é medida excepcional, podendo ser concedido de ofício quando houver 

relevância de seus fundamentos e perigo manifesto de dano de difícil ou incerta 

reparação, prescindindo-se de prévia garantia do juízo. 

 

 

Questão 115: FCC - DP SP/DPE SP/2015 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

Diante de uma execução de título executivo extrajudicial: 

  

I. os embargos do devedor têm natureza jurídica de ação, mas não suspendem a 

execução, uma vez que a lei condiciona o seu recebimento à existência de 

penhora. 
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II. a objeção de pré-executividade tem caráter endoprocessual e pode ser 

apresentada mesmo após o prazo para os embargos, mas apresenta restrição no 

âmbito da cognição. 

 

III. a concessão de tutela antecipada em uma ação autônoma de impugnação pode 

suspender a ação executiva. 

 

IV. o devedor pode valer-se das defesas heterotópicas incidentalmente no 

processo executivo, independente de segurança do juízo. 

 

V. caso em embargos se alegue a inexistência do crédito e o excesso de execução, 

o embargante deve indicar a parcela incontroversa do débito em memorial de 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos em bargos. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, III e IV. 

 b)  I, II e III. 

 c)  III, IV e V. 

 d)  II, III, IV e V. 

 e)  II, III e IV. 

 

 

Questão 116: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

Em relação aos embargos do devedor, é correto afirmar: 

 a) Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar 

conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, mesmo que se 

tratem de cônjuges ou companheiros. 
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 b) Para que os embargos sejam opostos, é pressuposto essencial que o Juízo se 

encontre garantido por meio de penhora, depósito ou caução. 

 c) Serão os embargos oferecidos no prazo de dez dias, contados da data da 

juntada aos autos do mandado de citação. 

 d) Serão os embargos do devedor rejeitados liminarmente quando intempestivos, 

quando inepta a petição de seu oferecimento ou quando manifestamente 

protelatórios. 

 e) Os embargos não terão nunca efeito suspensivo na instância de origem, 

devendo esse efeito ser obtido excepcionalmente, provados seus requisitos 

legais, por meio de agravo de instrumento na instância superior. 

 

 

Questão 117: 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. 
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Questão 118: 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. 

  

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 119: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Disposições Gerais (arts. 926 a 928) 
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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 120: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Da Ordem dos Processos no Tribunal (arts. 929 a 946) 

Examine os enunciados seguintes, concernentes aos poderes do relator, no 

julgamento dos recursos: 

 

I. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 

Superior. 
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II. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 

de Justiça, o relator determinará o retorno dos autos à Comarca de origem, para 

retratação; não a havendo, dará provimento ao recurso. 

 

III. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, 

adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em 

outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo 

relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o 

pronunciamento definitivo da turma ou câmara. 

 

É correto o que se afirma APENAS em 

 a) II. 

 b) I e III. 

 c) I e II. 

 d) II e III. 

 e) III. 

 

 

Questão 121: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Ação Rescisória (arts. 966 a 975) 

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 122: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Da Ação Rescisória (arts. 966 a 975) 

A ação rescisória se presta a rescindir 

 a)  os atos homologatórios praticados no curso de execução, mas não os atos de 

disposição de direitos praticados pelas partes, ainda que homologados pelo juiz 

antes da prolação de sentença. 

 b)  apenas sentença de mérito transitada em julgado. 

 c)  qualquer decisão que violar manifestamente norma jurídica. 

 d)  decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova 

propositura da demanda ou admissibilidade de recurso correspondente. 

 e)  somente a sentença de mérito como um todo, não podendo ter por objeto 

apenas um de seus capítulos. 

 

 

Questão 123: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Da Ação Rescisória (arts. 966 a 975) 

De acordo com o novo CPC, a ação rescisória 
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 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 124: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Da Reclamação (arts. 988 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 125: FCC - DP PR/DPE PR/2017 
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Assunto: Da Reclamação (arts. 988 a 993) 

A Defensoria Pública patrocina demanda em que o assistido vem a sucumbir em 

primeira instância, motivando a interposição de recurso. No Tribunal, este 

recurso vem a ser improvido, cujo acórdão viola diretamente a Constituição 

Federal. Por esta razão, é interposto recurso extraordinário dentro do prazo 

processual e com a observância de todos os pressupostos recursais. Ocorre que, 

passado mais de um ano da sua interposição, o aludido recurso sequer teve seu 

juízo de admissibilidade apreciado pelo Presidente do Tribunal local. 

 

Em face desta situação hipotética, a medida cabível e mais adequada para o 

seguimento do recurso interposto é a 

 a)  interposição de agravo regimental. 

 b)  interposição de agravo. 

 c)  interposição de agravo interno. 

 d)  propositura de reclamação. 

 e)  correição parcial. 

 

 

Questão 126: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Da Reclamação (arts. 988 a 993) 

No que concerne à Reclamação, na sistemática do Código de Processo Civil, e 

consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar: 

 a)  O cabimento da reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal 

para garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão 

geral está condicionado ao esgotamento da instância ordinária. 

 b)  É admissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão 

reclamada. 

 c)  A inadmissibilidade ou o julgamento interposto contra a decisão proferida pelo 

órgão reclamado prejudica a reclamação. 
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 d)  Ao despachar a reclamação, o relator, dentre outras providências, 

determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 10 

dias para apresentar sua contestação. 

 e)  Não é permitido a qualquer interessado impugnar o pedido do reclamante. 

 

 

Questão 127: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Dos Recursos (arts. 994 a 1.044) 

N o tocante aos recursos: 

 a) em regra, a apelação deve ser recebida somente no efeito devolutivo, para 

possibilitar a execução provisória do julgado. 

 b) em nosso sistema processual civil, em nenhuma hipótese pode ser alterada 

para pior a situação jurídica de quem recorre. 

 c) só ocorre o efeito devolutivo recursal quando a matéria a ser reexaminada pelo 

Poder Judiciário for devolvida para um órgão jurisdicional superior àquele de que 

emanou a decisão. 

 d) entre outros, são efeitos recursais obstar a ocorrência da preclusão e a 

formação da coisa julgada, ao menos em relação à parte da decisão de que se está 

recorrendo. 

 e) o único recurso que admite juízo de retratação é o agravo, retido ou de 

instrumento. 

 

 

Questão 128: 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. 
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 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 129: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2015 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

Nos recursos, 

 a)  o sistema processual civil não permite em nenhuma hipótese o efeito 

translativo recursal, pelo qual fica o tribunal autorizado a julgar fora do que 

consta das razões ou contrarrazões recursais. 

 b)  por ausência de previsão legal, não é mais possível aplicar-se o princípio da 

fungibilidade recursal em nenhum caso, ou seja, a possibilidade de o tribunal 

conhecer do recurso interposto erroneamente, recebendo-se o recurso correto à 

hipótese dos autos. 

 c)  ocorre o princípio da singularidade, pelo qual para cada decisão judicial 

recorrível é cabível um único tipo de recurso, vedado à parte ou interessado 

interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. 

 d)  como regra geral, a sentença substitui o julgamento proferido pelo tribunal no 

que tiver sido objeto de recurso, não incidindo o efeito substitutivo em segundo 

grau de jurisdição. 

 e)  a questão da tempestividade da interposição está afeta sempre ao tribunal, 

não cabendo ao juiz prolator da decisão ou sentença sua análise prévia. 
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Questão 130: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

Estabelece o caput do artigo 511 do CPC que “No ato de interposição do recurso, 

o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Esta 

regra, se descumprida, implicará: 

 a) improvimento recursal. 

 b) preclusão consumativa. 

 c) preclusão temporal. 

 d) preclusão lógica. 

 e) perempção. 

 

 

Questão 131: FCC - JE TJAL/TJ AL/2015 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

Hamilton é condenado na sentença de Primeira Instância ao pagamento de 

indenização, ao autor José Renato, no valor de R$ 10.000,00, valor esse que é 

depositado com o acréscimo dos ônus sucumbenciais, sem ressalva, apelando em 

seguida no prazo legal de quinze dias, com o devido preparo recolhido. Esse 

recurso 

 a) não será conhecido, por ter ocorrido preclusão temporal. 

 b) será conhecido, pois o depósito do valor da indenização é considerado 

requisito prévio de admissibilidade para interposição do apelo. 

 c) será conhecido, já que interposto no prazo legal e devidamente preparado. 

 d) não será conhecido, por ter ocorrido preclusão consumativa. 

 e) não será conhecido, por ter havido preclusão lógica. 
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Questão 132: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

Moisés ajuizou ação indenizatória contra a empresa Y após o rompimento de um 

contrato entabulado entre as partes, objetivando o recebimento da quantia de R$ 

35.000,00. A empresa Y, citada para responder aos termos da demanda, 

apresentou contestação rechaçando os fatos alegados na inicial, bem como 

reconvenção, cobrando uma quantia inadimplida por Moisés no importe 

equivalente a R$ 7.000,00. Após o regular processamento do feito o Magistrado 

competente julga parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente ao 

pedido reconvencional para condenar a empresa Y ao pagamento de indenização 

em favor de Moisés no valor de R$ 18.000,00. Inconformado, Moisés apresenta 

recurso de apelação dentro do prazo legal, recurso este devidamente recebido e 

processado. Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela 

parte contrária, a empresa Y apresenta recurso adesivo, recebido pelo 

Magistrado. Durante o processamento do recurso no Tribunal de Justiça, já 

distribuído para o Desembargador competente, Moisés desiste do recurso 

principal. Neste caso, 

 a)  o recurso principal e o adesivo serão necessariamente julgados pelo Tribunal, 

uma vez que a parte não pode desistir de um recurso interposto. 

 b)  o recurso adesivo não será conhecido, sem qualquer consequência para os 

litigantes. 

 c)  o recurso adesivo não será conhecido, mas o autor do recurso principal, 

Moisés, deverá pagar honorários advocatícios ao advogado da empresa Y, em 

decorrência da interposição do recurso adesivo. 

 d)  o recurso principal e o adesivo serão necessariamente julgados pelo Tribunal, 

uma vez que desistência do recurso principal só é admitida se não houver 

interposição de recurso adesivo. 

 e)  apenas o recurso adesivo será conhecido e julgado pelo Tribunal. 
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Questão 133: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

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 134: FCC - DP PR/DPE PR/2017 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

Acerca do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos, 

considere: 
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I. É admitida a revisão de tese jurídica firmada em incidente de resolução de 

demandas repetitivas – IRDR, cuja legitimidade de deflagrá-la é outorgada 

somente ao mesmo Tribunal, de ofício, ou ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. 

 

II. Segundo a doutrina, o terceiro prejudicado pode interpor apelação em face da 

sentença deduzindo fatos novos e apresentando provas tendentes a comprová-

los, inclusive com a possibilidade de pleitear outras provas em grau recursal. 

 

III. Assim como a parte que sucumbiu parcialmente, o terceiro prejudicado e o 

Ministério Público podem interpor recurso adesivo quando intimados para 

apresentar contrarrazões de apelação. 

 

IV. O legislador permite o exercício do juízo de retratação no recurso de apelação 

somente nos casos de sentença de indeferimento da inicial, de improcedência 

liminar do pedido e da que reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada. 

 

V. Representa violação ao princípio do juízo natural a alteração da qualificação 

jurídica sobre os contornos fáticos informados na sentença, cuja apelação, se 

assim interposta, não deverá ser conhecida. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  III e IV. 

 b)  II e V. 

 c)  I e II. 

 d)  I, II, III e IV. 

 e)  I. 
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Questão 135: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Da Apelação (arts. 1.009 a 1.014) 

A apelação 

 a)  deve ser conhecida mesmo que apresentada sem razões, discorrendo sobre os 

fundamentos de fato e de direito. 

 b)  devolve ao tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas e 

discutidas no processo, ainda que não apreciadas por inteiro pela sentença. 

 c)  será recebida em seu duplo efeito quando interposta contra sentença que 

confirmar a antecipação dos efeitos da tutela. 

 d)  interposta em seu prazo regular deve ser conhecida como agravo, inocorrendo 

erro grosseiro, em razão do princípio da fungibilidade dos recursos. 

 e)  devolve ao tribunal a necessidade de julgamento desde logo da lide mesmo nos 

casos de extinção do processo sem julgamento do mérito. 

 

 

Questão 136: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Da Apelação (arts. 1.009 a 1.014) 

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. 
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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 137: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Do Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020) 

No curso do processo, Ana Paula requer a produção de prova pericial, por se 

tratar de ação na qual se discute perda ou redução de capacidade laborativa para 

fins securitários privados. O juiz infedere o pedido, argumentando que prova 

médica realizada extrajudicialmente pela seguradora é suficiente, em razão do 

que o advogado de Ana Paula impetra mandado de segurança, por considerar 

ferido seu direito líquido e certo à perícia. O Tribunal deverá 

 a) indeferir a inicial da impetração, porque inexiste na hipótese a possibilidade 

jurídica do pedido. 

 b) julgar Ana Paula carecedora da segurança, por ser hipótese de interposição de 

agravo de instrumento, ao qual é possível a concessão excepcional de efeito 

suspensivo, tornando desnecessária a impetração e, por tanto, estando ausente o 

interesse processual de agir. 

 c) conceder a segurança, porque a hipótese é de perícia necessária e, assim, foi 

ferido o direito de Ana Paula à produção da prova pleiteada. 
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 d) não conceder a segurança, no mérito, porque a prova destina-se ao juiz e, 

assim, poderia ter sido indeferida livremente pelo Magistrado, com base no 

princípio da livre convicção motivada. 

 e) conceder a segurança, porque embora cabível agravo de instrumento à 

hipótese, trata-se de recurso que no caso não possui efeito suspensivo, a ser 

obtido somente por meio da impetração. 

 

 

Questão 138: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Do Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020) 

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 139: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Do Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020) 

A respeito dos recursos, é correto afirmar: 

 a)  os embargos de declaração tem efeito suspensivo e, em alguns casos, tem 

efeito interrupto dos prazos recursais. 
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 b)  a renúncia do direito de recorrer depende a anuência da outra parte. 

 c)  cabe agravo de instrumento dos despachos. 

 d)  o recorrente só poderá desistir do recurso com a anuência do recorrido e dos 

litisconsortes. 

 e)  cabe agravo de instrumento da decisão que julgar o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica. 

 

 

Questão 140: FCC - DP PR/DPE PR/2017 

Assunto: Do Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020) 

A respeito da disciplina do agravo de instrumento, segundo o Código de Processo 

Civil, 

 a)  não caberá agravo de instrumento contra decisão terminativa que diminui 

objetivamente a demanda. 

 b)  caberá agravo de instrumento da decisão sobre a competência absoluta ou 

relativa. 

 c)  as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento 

tornam-se irrecorríveis, não podendo ser impugnadas em nenhum outro 

momento processual. 

 d)  caberá agravo de instrumento da decisão que indefere a produção de prova 

pericial. 

 e)  caberá agravo de instrumento da decisão que redistribui o ônus da prova. 

 

 

Questão 141: FCC - JATTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2015 

Assunto: Dos Embargos de Declaração (arts. 1.022 a 1.026) 

De acordo com o Código de Processo Civil, os embargos de declaração contra 

sentença de primeira instância devem ser opostos, em regra, em petição dirigida 

ao 
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 a) juízo que prolatou a sentença, no prazo de 5 dias, prestando-se a sanar 

omissão, obscuridade ou contradição, não estando sujeitos a preparo. 

 b) tribunal, no prazo de 5 dias, prestando-se à reforma das questões impugnadas 

pelo recurso, estando sujeito a preparo. 

 c) juízo que prolatou a sentença, no prazo de 15 dias, prestando-se a sanar 

omissão, obscuridade ou contradição, estando sujeitos a preparo. 

 d) tribunal, no prazo de 5 dias, prestando-se a sanar omissão, obscuridade ou 

contradição, não estando sujeitos a preparo. 

 e) tribunal, no prazo de 15 dias, prestando-se a sanar omissão, obscuridade ou 

contradição, estando sujeitos a preparo. 

 

 

Questão 142: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Dos Embargos de Declaração (arts. 1.022 a 1.026) 

Em ação de anulação de negócio jurídico fundada na alegação de incapacidade 

relativa do autor, que, na data de sua prática, contava dezessete anos de idade, 

além de ele haver sido submetido a coação, o juiz julgou-a improcedente, porque 

provado que no ato de obrigar-se declarou-se maior. Não tendo sido apreciada a 

arguição de coação, o autor 

 a)  somente poderá interpor apelação. 

 b)  poderá opor embargos de declaração, e o juiz acolhê-los com efeitos 

modificativos, depois de intimar o embargado para, querendo, manifestar-se. 

 c)  não poderá opor embargos de declaração, porque o juiz já encontrou um 

motivo suficiente para rejeitar o pedido. 

 d)  poderá opor embargos de declaração, apenas para prequestionar a matéria, 

pois, na hipótese, é inviável atribuir efeitos infringentes a esse recurso, devendo, 

em seguida, apelar. 

 e)  poderá opor embargos de declaração e o juiz acolhê-los, com efeitos 

modificativos, independentemente de audiência do embargado, que já teve 
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oportunidade de impugnar a alegação do vício na contestação, operando-se a 

preclusão. 

 

 

Questão 143: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Dos Recursos para o STF e STJ (arts. 1.027 a 1.044) 

No recurso extraordinário, o recorrente deverá 

 a) demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no 

caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 

somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 

 b) comprovar divergência entre o acórdão recorrido com decisão de qualquer 

Tribunal Superior. 

 c) provar iminente dano irreparável ou de difícil reparação, para que seja 

conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 

 d) comprovar contrariedade de dispositivo da Constituição Federal ou 

divergência entre o acórdão recorrido com decisão do Supremo Tribunal Federal. 

 e) demonstrar a existência de multiplicidade de recursos com fundamento em 

idêntica controvérsia, para que seja admitido na origem e conhecido pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Questão 144: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Dos Recursos para o STF e STJ (arts. 1.027 a 1.044) 

Sobre as previsões, contidas no Código de Processo Civil vigente, acerca do 

recurso extraordinário, é INCORRETO afirmar: 

 a) O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do 

recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não 

oferecer repercussão geral. 
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 b) Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de 

questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que 

ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 

 c) O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de 

terceiros, subscrita por advogado habilitado. 

 d) Negada a existência de repercussão geral, a decisão valerá para todos os 

recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo 

revisão da tese. 

 e) Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados no Tribunal 

de origem considerar-se-ão automaticamente admitidos e não providos. 

 

 

Questão 145: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Dos Recursos para o STF e STJ (arts. 1.027 a 1.044) 

Em relação ao recurso extraordinário, considere: 

  

I. Haverá repercussão geral, entre outras situações, sempre que o recurso 

extraordinário impugnar acórdão que tenha sido proferido em julgamento de 

casos repetitivos. 

  

II. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de 

questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que 

ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 

  

III. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal 

determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território 

nacional. 
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IV. Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de 

origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem 

que versem sobre matéria idêntica. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  I, II, III e IV. 

 b)  I, II e IV, apenas. 

 c)  II, III e IV, apenas. 

 d)  I, II e III, apenas. 

 e)  I, III e IV, apenas. 

 

 

 

Questão 146: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Dos Recursos para o STF e STJ (arts. 1.027 a 1.044) 

Considere as assertivas a seguir a respeito da apreciação e julgamento de recurso 

extraordinário e de recurso especial. 

 

I. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, 

não se devolve ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos 

para solução do capítulo impugnado. 

 

II. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição 

afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de 

lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para 

julgamento como recurso especial. 

 

III. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial 

versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de quinze dias para 
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que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste 

sobre a questão constitucional. 

 

IV. O Supremo Tribunal Federal, em decisão apenas recorrível por agravo interno, 

não conhecerá de recurso extraordinário quando a questão constitucional 

versada não tiver repercussão geral. 

 

V. O relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia, considerada a relevância da matéria e 

fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com 

experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o 

procedimento. 

 

É correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, III e V. 

 b)  II, III e V. 

 c)  II e IV. 

 d)  I, II e V. 

 e)  III e IV. 

 

 

Questão 147: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Disposições Finais e Transitórias (arts. 1.045 a 1.072) 

De acordo com as regras transitórias de direito intertemporal estabelecidas no 

novo Código de Processo Civil, 

 a)  uma ação de nunciação de obra nova que ainda não tenha sido sentenciada 

pelo juízo de primeiro grau quando do início da vigência do Novo Código de 

Processo Civil, seguirá em conformidade com as disposições do Código de 

Processo Civil de 1973. 
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 b)  as ações que foram propostas segundo o rito sumário antes do início da 

vigência do novo Código de Processo Civil, devem ser adaptadas às exigências da 

nova lei instrumental, à luz do princípio da imediata aplicação da lei processual 

nova. 

 c)  as disposições de direito probatório do novo Código de Processo Civil aplicam-

se a todas as provas que forem produzidas a partir da data da vigência do novo 

diploma processual, independentemente da data em que a prova foi requerida ou 

determinada a sua produção de ofício. 

 d)  caso uma ação tenha sido proposta durante a vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 e sentenciada já sob a égide do novo Código de Processo Civil, 

resolvendo na sentença questão prejudicial cuja resolução dependa o julgamento 

do mérito expressa e incidentalmente, tal decisão terá força de lei e formará coisa 

julgada. 

 e)  o novo Código de Processo Civil autoriza, sem ressalvas, a concessão de tutela 

provisória contra a Fazenda Pública, derrogando tacitamente as normas que 

dispõem em sentido contrário. 

 

 

Questão 148: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Disposições Finais e Transitórias (arts. 1.045 a 1.072) 

Sobre o direito processual intertemporal, o novo Código de Processo Civil 

 a)  torna aplicáveis a todas as provas as disposições de direito probatório 

adotadas, ainda que requeridas antes do início de sua vigência. 

 b)  vige desde o dia de sua publicação, porque a lei processual é de natureza 

cogente e possui efeito imediato. 

 c)  extinguiu o procedimento sumário, impondo a extinção de todas as ações 

ajuizadas sob este procedimento, incluindo as anteriores à sua entrada em vigor. 

 d)  não possui efeito retroativo e se aplica, em regra, aos processos em curso, 

respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas 

sob a vigência da norma revogada. 
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 e)  retroage porque a norma processual é de natureza cogente. 

 

 

Questão 149: FCC - JE TJGO/TJ GO/2015 

Assunto: Lei nº 9.099/1995 - Juizados Especiais Cíveis 

De acordo com a Lei no 9.099/1995, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis 

 a) não podem ser parte, como autoras, as pessoas jurídicas, sem exceção. 

 b) não se admitem, dentre outras, ações de natureza alimentar e quaisquer das 

modalidades de despejo. 

 c) reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial se o demandado deixar 

de comparecer a quaisquer das audiências, de conciliação ou de instrução e 

julgamento, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

 d) dispensa-se a assistência por advogado, em primeiro grau de jurisdição, 

independentemente do valor da causa. 

 e) o juiz determinará a remessa dos autos ao juízo competente quando 

reconhecer a incompetência territorial. 

 

 

Questão 150: FCC - JE TJPE/TJ PE/2015 

Assunto: Lei nº 9.099/1995 - Juizados Especiais Cíveis 

Em relação aos juizados especiais cíveis, é correto afirmar: 

 a) os maiores e capazes poderão ser autores, independentemente de assistência 

por advogado, salvo para fins de conciliação, quando a assistência advocatícia é 

obrigatória. 

 b) dadas sua menor complexidade e competência específica, não existe 

intervenção do Ministério Público nas causas nele em curso. 

 c) o mandato ao advogado poderá ser verbal, inclusive quanto aos poderes 

especiais. 
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 d) nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 

assistência é obrigatória. 

 e) admitir-se-á como forma de intervenção de terceiro somente a denunciação da 

lide, vedada a assistência litisconsorcial. 

 

 

Questão 151: FCC - DP SP/DPE SP/2015 

Assunto: Lei nº 9.099/1995 - Juizados Especiais Cíveis 

De acordo com as disposições da Lei nº 9.099/95 e os Enunciados do FONAJE, é 

INCORRETO afirmar que, nos Juizados Especiais Cíveis 

 a)  admitem-se apenas causas que não sejam complexas, razão pela qual as ações 

nas quais se discutem a ilegalidade de juros são incompatíveis com os princípios 

da informalidade e da simplicidade que vige nos Juizados Especiais, uma vez que 

elas inexoravelmente demandam prova complexa (perícia contábil). 

 b)  em causas cujo valor não supere vinte salários mínimos, as partes 

comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor 

superior, a assistência é obrigatória; neste último caso, a obrigatoriedade só se 

aplica à instrução, pois o pedido inicial e a conciliação não necessitam de 

assistência obrigatória. 

 c)  pessoa jurídica que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte não 

pode figurar como autora, mas pode apresentar pedido contraposto; nas causas 

cujo valor seja inferior a 20 salários mínimos, o acolhimento do pedido 

contraposto poderá superar o valor do pedido inicial, desde que observado o teto 

de 40 salários mínimos. 

 d)  contra as decisões do Colégio Recursal, é possível a interposição de embargos 

de declaração ou recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se houver 

violação à Constituição Federal, mas é incabível a interposição de recurso 

especial ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que haja violação a lei federal ou 

controvérsia jurisprudencial. 
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 e)  ainda que o requerido apresente resposta, oral ou escrita, não está dispensado 

do comparecimento pessoal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia. 

 

 

Questão 152: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Lei nº 12.153/2009 - Juizados Especiais da Fazenda Pública 

Sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009 dispõe que 

 a)  são processadas no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública as 

execuções fiscais de até sessenta salários mínimos. 

 b)  podem ser parte, no Juizado Especial da Fazenda pública, como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, e, como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, 

fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 

 c)  é relativa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos foros em 

que estiver instalado. 

 d)  é defeso aos representantes judiciais dos réus, no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conciliar, transigir ou desistir dos processos. 

 e)  a Fazenda Pública possui prazo diferenciado para a prática dos atos 

processuais no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

 

 

Questão 153: FCC - JATTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2015 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

Impetrado mandado de segurança, se o documento necessário à prova do direito 

alegado estiver em poder da autoridade coatora, que se recusa a fornecê-lo, o juiz 

deverá 

 a) encaminhar ofício à autoridade tida como coatora, ordenando a exibição do 

documento, no prazo de 10 dias, para posterior expedição do instrumento de 

notificação. 
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 b) extinguir o processo sem resolução de mérito, pois o mandado de segurança 

deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado. 

 c) encaminhar ofício à autoridade tida como coatora, solicitando a exibição do 

documento, no prazo de 10 dias, para posterior expedição do instrumento de 

notificação. 

 d) suspender o processo até que o impetrante obtenha o documento pelas vias 

adequadas, respeitado o prazo decadencial de 120 dias. 

 e) ordenar, no próprio instrumento da notificação, a exibição do documento, 

marcando, para cumprimento da ordem, o prazo de 10 dias. 

 

 

Questão 154: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

Quanto ao mandado de segurança, tem-se que: 

 a)  se a segurança for concedida, está sujeita apenas a recurso voluntário da 

autoridade apontada como coatora. 

 b)  não será concedido quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso 

com efeito suspensivo. 

 c)  a sentença que o tenha concedido pode ser executada provisoriamente em 

qualquer hipótese. 

 d)  da sentença que o denega cabe apelação, pelo término do processo; da 

sentença que o concede cabe agravo, pelo prosseguimento do feito. 

 e)  não se concederá a segurança de decisão judicial transitada em julgado, salvo 

se ultrapassado o prazo para ajuizamento de ação rescisória. 

 

 

 

Questão 155: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

João impetrou, em primeiro grau de jurisdição, mandado de segurança no âmbito 

do qual requereu a produção de prova testemunhal, deixando de anexar, à petição 

inicial, prova documental de direito líquido e certo. O Juiz indeferiu a petição 

inicial, por entender não estarem presentes os requisitos legais, julgando extinto 

o processo sem resolução de mérito. Contra referido ato, João interpôs agravo de 

instrumento, o qual não foi conhecido, por entender o Tribunal não se tratar do 

recurso adequado. Ainda dentro do prazo decadencial, João impetrou novo 

mandado de segurança, com o mesmo objeto, desta vez suprindo as falhas que 

levaram ao indeferimento do mandado de segurança anterior. Entendendo haver 

urgência, além de estarem presentes os requisitos legais, o Juiz deferiu liminar em 

favor de João. Contra referida decisão, interpôs-se agravo de instrumento, ao 

qual não foi atribuído efeito suspensivo. De acordo com a Lei n.º 12.016/2009, 

que regulamenta o mandado de segurança, é correto afirmar que 

 a)  João não poderia ter impetrado novo mandado de segurança, com o mesmo 

objeto, ainda que dentro do prazo decadencial. 

 b)  os efeitos da liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação 

da sentença, devendo ser dada prioridade para julgamento do processo. 

 c)  contra o ato que indefere a petição inicial do mandado de segurança é cabível 

recurso de agravo de instrumento, o qual deveria ter sido conhecido pelo 

Tribunal. 

 d)  não cabe recurso contra a liminar deferida em favor de João, mas, sim, novo 

mandado de segurança. 

 e)  seriam cabíveis embargos infringentes, e não agravo, contra a decisão que 

indeferiu a petição inicial, se o mandado de segurança houvesse sido impetrado 

perante um dos Tribunais. 

 

 

Questão 156: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

O mandado de segurança 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 a)  pode substituir ação de cobrança se a dívida for líquida e certa. 

 b)  coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da 

coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a 

desistência de seu mandado de segurança no prazo legal. 

 c)  poderá ser impetrado contra decisão judicial transitada em julgado, para 

defesa de direito líquido e certo, se não houver fundamento para a ação 

rescisória. 

 d)  não poderá ser renovado, ainda que dentro do prazo decadencial, se houver 

decisão denegatória anterior, apreciando lhe ou não mérito. 

 e)  sujeita-se ao prazo prescricional de cento e vinte dias, contados da ciência, 

pelo interessado, do ato impugnado. 

 

 

Questão 157: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965 e CF/1988) 

Na ação popular é correto afirmar que 

 a)  a proposta contra o Presidente da República a competência originária é do 

STF. 

 b)  a sentença estará sempre sujeita a reexame obrigatório. 

 c)  se pode impugnar ato administrativo e lei de efeito concreto. 

 d)  o Ministério Público não pode aditar a inicial. 

 e)  é viável a tutela e a defesa do consumidor em razão do princípio da 

integratividade do microssistema processual coletivo. 

 

 

Questão 158: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965 e CF/1988) 

No tocante à Ação Popular, 

 a)  os bens e direitos de valor turístico consideram-se patrimônio público para os 

fins de tutela na referida ação. 
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 b)  a prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com a certidão de 

nascimento atualizada emitida com antecedência de seis meses ao ajuizamento da 

ação. 

 c)  para a conceituação dos casos de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio, o 

vício de forma ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo. 

 d)  para a conceituação dos casos de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio, o 

desvio de finalidade ocorre quando o ato não se incluir nas atribuições legais do 

agente que o praticou. 

 e)  para fins de competência, não se equiparam a atos da União, do Distrito 

Federal, do Estado ou dos Municípios os atos das sociedades de que elas sejam 

acionistas. 

 

 

Questão 159: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965 e CF/1988) 

A respeito da ação popular, considere: 

 

I. Pode ser proposta por pessoa jurídica. 

II. Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo 

impugnado. 

III. O prazo prescricional é de 5 anos. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  II e III. 

 b)  I e II. 

 c)  I e III. 

 d)  I. 

 e)  II. 
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Questão 160: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Considere as seguintes proposições: 

  

I. A conclusão de um inquérito civil ocorre pelo seu arquivamento ou propositura 

de ação civil pública, depende de decisão fundamentada do membro do Ministério 

Público e deve ocorrer impreterivelmente no prazo de 1 ano. 

 

II. O órgão de revisão competente para homologar a promoção de arquivamento 

do inquérito civil, poderá converter o julgamento em diligência para a realização 

de novos atos instrutórios imprescindíveis à sua decisão, indicando de forma 

expressa as diligências necessárias. 

 

III. Será pública a sessão do órgão revisor e, na hipótese de conversão do 

julgamento em diligência, o órgão revisor designará membro do Ministério 

Público que irá atuar nas diligências determinadas. 

 

IV. As disposições acerca do arquivamento de inquérito civil ou procedimento 

preparatório também se aplicam à hipótese em que estiver sendo investigado 

mais de um fato lesivo e a ação civil pública proposta somente se relacionar a um 

ou a algum deles. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e II. 

 b)  II e III. 

 c)  II e IV. 

 d)  I e IV. 

 e)  I e III. 
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Questão 161: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Nas ações civis públicas, a 

 a)  prevenção é determinada pela simples propositura da ação. 

 b)  competência é territorial e será determinada pela prevenção. 

 c)  prevenção institui um juízo universal para quaisquer outras ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto. 

 d)  competência é relativa e será determinada pelo foro do domicílio do réu. 

 e)  prevenção é determinada somente pela citação válida. 

 

 

Questão 162: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Considere as seguintes proposições: 

  

I. Ainda quando os interesses e direitos individuais disponíveis coletivamente 

considerados tragam repercussão social apta a transpor as pretensões 

particulares, não está autorizado o Ministério Público a tutelá-los pela via 

coletiva. 

 

II. O Ministério Público tem legitimidade ad causam para propor ação civil pública 

com a finalidade de defender interesses coletivos e individuais homogêneos dos 

mutuários do Sistema Financeiro da Habitação. 

 

III. O art. 16 da LACP encontra aplicação naquelas ações civis públicas que 

envolvam direitos individuais homogêneos, únicos a admitir, pelo seu caráter 

divisível, a possibilidade de decisões eventualmente distintas, ainda que não 

desejáveis, para os titulares dos direitos autônomos, embora homogêneos. 
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IV. É firme a orientação no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para 

propor ação civil pública com objetivo tipicamente tributário, inclusive para 

questionar acordo firmado entre o contribuinte e o Poder Público para 

pagamento de dívida tributária, tendo em vista o disposto no parágrafo único do 

artigo 1o da Lei da Ação Civil Pública, e porque o contribuinte não se confunde 

com o consumidor. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e II. 

 b)  II e III. 

 c)  II e IV. 

 d)  I e IV. 

 e)  I e III. 

 

 

Questão 163: FCC - JE TJGO/TJ GO/2015 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

O Ministério Público ajuizou ação civil pública contra empresa que, sem 

autorização do órgão competente, lançava efluentes líquidos ao meio ambiente. 

Requereu, em sede de liminar, sem oitiva da ré, a cessação da prática lesiva. Não 

requereu a imposição de multa para o caso de descumprimento. De acordo com a 

Lei no 7.347/1985, convencido da existência dos requisitos para concessão de 

liminar, o juiz deverá 

 a) deferir a liminar, sem oitiva da ré, se o caso impondo, de ofício, multa para o 

caso de descumprimento, a qual somente será exigível após o trânsito em julgado 

da decisão favorável ao Ministério Público, porém devida desde o dia em que tiver 

havido o descumprimento. 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 b) designar, necessariamente, para data próxima, audiência de justificação, ao fim 

da qual poderá deferir liminar, porém sem imposição de multa para o caso de 

descumprimento, diante da ausência de pedido nesse sentido. 

 c) deferir a liminar, sem oitiva da ré, se o caso impondo, de ofício, multa para o 

caso de descumprimento, a qual será devida e exigível desde o dia em que tiver 

havido o descumprimento. 

 d) designar, necessariamente, para data próxima, audiência de justificação, ao fim 

da qual poderá deferir liminar, se o caso impondo, de ofício, multa para o caso de 

descumprimento, a qual será devida e exigível desde o dia em que tiver havido o 

descumprimento. 

 e) deferir a liminar, sem oitiva da ré, porém sem imposição de multa para o caso 

de descumprimento, diante da ausência de pedido nesse sentido. 

 

 

Questão 164: FCC - JE TJPE/TJ PE/2015 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública visando à anulação de um 

contrato de financiamento celebrado por uma entidade governamental com uma 

indústria que será construída sem o devido licenciamento ambiental. A ação 

deverá ser julgada 

 a) procedente. 

 b) parcialmente procedente apenas para obrigar a indústria a adotar medidas 

compensatórias. 

 c) extinta, sem resolução de mérito, pela ilegitimidade de parte no polo ativo. 

 d) improcedente. 

 e) parcialmente procedente apenas para aplicar uma multa pela ausência do 

licenciamento. 

 

 

Questão 165: FCC - JE TJRR/TJ RR/2015 
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Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

O rol completo dos legitimados para propor ação civil pública previsto na Lei 

Federal nº 7.347/85 é composto por: 

 a) Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, Autarquias, Empresas Públicas, Fundações, Sociedades de Economia 

Mista e Associações, estas últimas desde que cumpridos certos requisitos 

previstos em lei. 

 b) Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e Associações, estas últimas desde que cumpridos certos requisitos 

previstos em lei. 

 c) Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, Autarquias, Empresas Públicas, Fundações e Associações, estas 

últimas desde que cumpridos certos requisitos previstos em lei. 

 d) Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, Autarquias, Fundações e Associações, estas últimas desde que 

cumpridos certos requisitos previstos em lei. 

 e) Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, Autarquias e Associações, estas últimas desde que cumpridos certos 

requisitos previstos em lei. 

 

 

Questão 166: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

O Ministério Público instaurou inquérito civil para apuração de danos e 

responsabilidades na gestão de um imóvel público, tendo em vista que a 

Administração pública não teria agido com a diligência necessária para evitar a 

ocupação irregular da área por famílias de baixa renda. Pretendia imputar aos 

gestores públicos envolvidos na guarda do imóvel a responsabilidade pela prática 

de ato de improbidade, acompanhada do dever de desocupação e recomposição 

da área. A tramitação do inquérito civil demonstrou, contudo, que a 
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Administração pública adotou todas as cautelas necessárias para boa guarda e 

vigilância do terreno, mostrando-se claro ao Promotor de Justiça que conduzia o 

procedimento que a ocupação irregular foi inevitável. Este 

 a) deverá propor a subscrição de termo de ajustamento de conduta, 

reconhecendo a ausência de responsabilidade dos gestores públicos e o 

compromisso de dar tratamento à ocupação promovida, fixando prazo e 

condições para tanto. 

 b) poderá promover o arquivamento do inquérito civil, em decisão fundamentada 

e alusiva ao conjunto probatório dos autos, para submissão ao Conselho Superior 

da Instituição, para fins de homologação ou rejeição. 

 c) deverá representar ao Conselho Superior da Instituição, solicitando 

autorização para promover o arquivamento dos autos, instruindo o pedido com 

toda a fundamentação e provas colhidas no curso do inquérito civil, bem como 

indicando a desvantagem da propositura da competente ação civil pública. 

 d) poderá, como expressão de sua função de órgão de controle, ajuizar ação civil 

pública para, no curso da instrução processual, colher provas e evidências que 

permitam o aditamento da inicial para correta descrição fática e enquadramento 

jurídico. 

 e) não poderá prosseguir com o trâmite do inquérito civil porque, não se tendo 

apurado prejuízo ao erário ou lesão aos cofres públicos, inexiste causa de pedir 

para embasar a ação civil pública ou para formalizar o termo de ajustamento de 

conduta. 

 

 

Questão 167: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

O inquérito civil público 

 a)  é condição para o ajuizamento de Ação Civil Pública sua instauração. 

 b)  é instrumento investigatório exclusivo do Ministério Público. 
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 c)  é um instrumento necessário para a assinatura de um Termo de Ajustamento 

de Conduta 

 d)  pode ser arquivado definitivamente pela autoridade que o instaurou. 

 e)  deve garantir o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

Questão 168: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face de 

determinado Município, é requerida prova pericial complexa, de elevado custo. 

Diante da recusa do expert em receber os honorários periciais somente ao final 

do processo, o parquet postula a inversão do ônus da prova e o adiantamento dos 

honorários periciais pelo Município, no que é atendido pelo Juízo. Nos termos da 

jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, o adiantamento dos 

honorários periciais, neste caso hipotético, deverá ser custeado 

 a)  pelo Tribunal de Justiça Estadual. 

 b)  pelo Fundo de Interesses Difusos e Coletivos. 

 c)  pelo Município. 

 d)  pelo Ministério Público Estadual. 

 e)  pela Fazenda Estadual. 

 

 

Questão 169: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Sobre o instituto do Inquérito Civil, é correto afirmar: 

 a)  O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado dando conta 

da possibilidade de trancamento do inquérito civil tanto pela via do habeas 

corpus, como pela via mandamental. 

 b)  O controle do arquivamento dos inquéritos civis pelo Conselho Superior do 

Ministério Público também se aplica às peças de informações. 
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 c)  Jurisprudência dominante nos tribunais superiores vem admitindo o 

arquivamento implícito do inquérito civil, em oposição ao que ocorre com o 

inquérito policial, onde o arquivamento implícito não é admitido. 

 d)  O membro do Ministério Público que promoveu o arquivamento de inquérito 

civil e teve sua decisão reformada pelo Conselho Superior da instituição somente 

pode atuar na Ação Civil Pública resultante, na qualidade de custos legis. 

 e)  A instauração de inquérito civil é causa suspensiva para fluência do prazo 

prescricional para que o consumidor exerça o direito de reclamar sobre vícios 

aparentes ou de fácil constatação de serviço ou de produto. 

 

 

Questão 170: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

A ação civil pública será proposta 

 a)  no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional 

para processar e julgar a causa, e sua propositura prevenirá a jurisdição do juízo 

para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de 

pedir ou o mesmo objeto. 

 b)  sempre no domicílio do réu, cujo juízo terá competência funcional para 

processar e julgar a causa, e sua propositura prevenirá a jurisdição do juízo para 

todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir 

ou o mesmo objeto. 

 c)  no domicílio do autor e sua propositura não prevenirá a jurisdição do juízo para 

ações posteriormente intentadas, ainda que possuam a mesma causa de pedir ou 

o mesmo pedido. 

 d)  exclusivamente na Capital do Estado, quando este for réu e no Distrito 

Federal, quando ré for a União. 

 e)  em qualquer comarca do Estado, quando este for réu e sua propositura 

prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que 

possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 
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Questão 171: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Na ação civil pública, 

 a)  o poder público possui legitimidade para propor a ação, habilitar-se como 

litisconsorte de qualquer das partes ou assumir a titularidade ativa em caso de 

desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada. 

 b)  o Ministério Público, com exclusividade, pode tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, que terá 

eficácia de título executivo judicial. 

 c)  poderá o juiz conceder mandado liminar, sempre com justificação prévia, em 

decisão não sujeita a recurso. 

 d)  a multa cominada liminarmente será exigível de imediato, devendo ser 

excutida em autos apartados, independentemente do trânsito em julgado. 

 e)  havendo condenação em dinheiro, a indenização será revertida ao Estado, que 

deverá aplicar os recursos na recomposição do dano. 

 

 

Questão 172: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Associação de Defesa do Rio Taquari ajuizou ação civil pública em face do Estado 

do Mato Grosso e da Companhia Estadual de Águas e Esgotos visando impedir a 

poluição do Rio Taquari, que ocorre com o despejo de esgoto in natura, buscando 

providências para que se restabeleça o equilíbrio ambiental e seja resguardada a 

saúde pública. Diante desta situação hipotética e levando em consideração o que 

dispõe a Lei nº 7.347/85, 

 a)  poderá o juiz conceder pedido de liminar suspensiva da atividade dos réus, sem 

justificação prévia, decisão não sujeita a agravo. 
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 b)  o interesse tutelado pela Associação autora configura-se como direito 

individual homogêneo, nos termos da legislação vigente. 

 c)  havendo condenação no dever de interromper o despejo de esgoto in natura, 

impondo a obrigação de tratamento prévio dos resíduos, não há que se falar em 

condenação em pecúnia pelos danos anteriores e irremediáveis. 

 d)  sendo vencedor da ação o Estado do Mato Grosso, caberá à Associação autora 

o pagamento da sucumbência. 

 e)  poderá o juiz da causa condenar o causador do dano ambiental ao dever de 

reparar o dano, além do dever de cessar a atividade de despejo de esgoto in 

natura no rio. 

 

 

Questão 173: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Têm legitimidade para propor a ação civil pública, dentre outros, 

 a)  qualquer do povo. 

 b)  todas sociedades legalmente constituídas. 

 c)  quaisquer funcionários públicos. 

 d)  os Municípios. 

 e)  quaisquer grupos despersonalizados. 

 

 

Questão 174: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Dos Direitos Individuais Homogêneos, Coletivos e Difusos 

Considerando a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e sua 

aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho, por força do artigo 8º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho: 
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I. São direitos difusos aqueles transindividuais, de natureza indivisível, de que 

sejam titulares pessoas determinadas e ligadas por circunstâncias de fato. 

  

II. São interesses individuais homogêneos aqueles decorrentes de origem comum. 

  

III. São direitos coletivos aqueles de que são titulares grupos, categorias ou 

classes de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por relação jurídica 

base e que, embora sem transcender a esfera individual, são indivisíveis. 

  

IV. São direitos coletivos de natureza plena aqueles que, sendo indivisíveis, 

decorrem de origem comum. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I. 

 b)  II. 

 c)  I e IV. 

 d)  II e III. 

 e)  III e IV. 

 

 

Questão 175: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Dos Direitos Individuais Homogêneos, Coletivos e Difusos 

O juiz de certa comarca deferiu autorização para que todos os adolescentes que, 

pretendessem, pudessem se candidatar a prestar serviços como aprendizes de 

garçons em um baile que seria promovido na cidade, com a participação de 

cantores e dançarinos que notoriamente exibiriam músicas com letras sugerindo 

pornografia, apologia ao crime e consumo de drogas ilícitas. Tendo tomado 

conhecimento do fato, o promotor da comarca decidiu promover medida para 

revogação da autorização judicial. 
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No caso, a medida adequada é 

 a)  Ação popular. 

 b)  Ação civil pública. 

 c)  Mandado de segurança coletivo. 

 d)  Ação ordinária. 

 e)  Ação civil de proteção à criança e ao adolescente. 

 

 

Questão 176: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Dos Direitos Individuais Homogêneos, Coletivos e Difusos 

O princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva 

 a)  possui previsão normativa expressa, aludindo à impossibilidade de a coisa 

julgada coletiva prejudicar eventuais ações individuais de indenização que 

tenham o mesmo objeto da ação coletiva. 

 b)  deriva de construção doutrinária e jurisprudencial, aludindo à necessidade de 

o pronunciamento judicial abarcar, de forma mais ampla possível, a resolução da 

lide coletiva, com enfrentamento abrangente de todos os seus aspectos. 

 c)  possui previsão normativa expressa aludindo à possibilidade de habilitação 

individual na ação coletiva, de forma a possibilitar a mais ampla reparação do 

dano ao maior número de beneficiários. 

 d)  decorre de preceito legal, consolidado posicionamento jurisprudencial e ampla 

aceitação doutrinária, aludindo à possibilidade de utilização de todas as espécies 

de ações para a defesa de interesses e direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

 e)  deriva de construção doutrinária e jurisprudencial, aludindo à possibilidade de 

integração das diversas fontes normativas do microssistema processual coletivo, 

de modo a possibilitar a solução integral da lide coletiva. 

 

 

Questão 177: FCC - DP PR/DPE PR/2017 
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Assunto: Dos Direitos Individuais Homogêneos, Coletivos e Difusos 

Sobre a tutela coletiva do direito à cidade, do direito à moradia e do meio 

ambiente, considere: 

 

I. O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) prevê que as cidades incluídas no 

cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos têm que, obrigatoriamente, elaborar Plano Diretor, 

independentemente do número de habitantes. 

 

II. Por se tratar de política urbanística essencial à exata ordenação das cidades, os 

Municípios não poderão dispensar as exigências relativas ao percentual e às 

dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes 

regularizados, assim como a outros parâmetros urbanísticos e edilícios, ainda que 

se trate de regularização fundiária de núcleos urbanos informais. 

 

III. O princípio do poluidor pagador internaliza o custo social provocado pelas 

externalidades da atividade econômica em decorrência de seu processo 

produtivo. 

 

IV. O consumidor de produtos e de serviços não faz parte do sistema de logística 

reversa de resíduos sólidos, cuja responsabilidade recai sobre o fornecedor. 

 

V. É possível regularização fundiária de interesse social dos núcleos urbanos 

informais inseridos em área urbana de ocupação consolidada existentes, total ou 

parcialmente, em áreas de preservação permanente. Todavia, para tanto, é 

preciso aprovação de projeto no qual se elabore estudos técnicos que justifiquem 

as melhorias ambientais em relação à situação anterior, inclusive por meio de 

compensações ambientais, quando for o caso. 
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Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  II e III. 

 c)  I, III e V. 

 d)  I e IV. 

 e)  III e V. 

 

 

Questão 178: FCC - DP PR/DPE PR/2017 

Assunto: Dos Direitos Individuais Homogêneos, Coletivos e Difusos 

Considere: 

 

I. Em termos de direitos individuais homogêneos, representa maior abrangência 

da tutela o sistema de exclusão (opt-out), em que os interessados são 

automaticamente atrelados à decisão coletiva, se não houver manifestação. 

 

II. No Brasil, com a redemocratização e o fortalecimento dos órgãos judiciários, o 

legislador adotou medidas de cunho restritivo do direito de ação e previsão de 

mecanismos de autocomposição. Contudo, não se verificou a edição de nenhuma 

lei a tratar do processo coletivo, por se entender o processo individual mais 

célere. 

 

III. Atualmente, com o recrudescimento das relações de massa, multiplicando-se 

as lesões sofridas pelas pessoas, as ações coletivas cumprem o papel de propiciar 

que a totalidade, ou, pelo menos, uma quantidade significativa da população, 

alcance seus direitos. 

 

IV. Ainda hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, as ações coletivas 

permanecem sendo tratadas apenas por leis extravagantes desprovidas de 

unidade orgânica. 
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Acerca da tutela coletiva, está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  III e IV. 

 b)  II e III. 

 c)  I e II. 

 d)  I e IV. 

 e)  I, III e IV. 

 

 

Questão 179: FCC - DP PR/DPE PR/2017 

Assunto: Dos Direitos Individuais Homogêneos, Coletivos e Difusos 

Sobre a tutela coletiva, é correto afirmar que: 

 a)  A gestão democrática da cidade pressupõe ampla participação do poder 

público e da sociedade civil na construção conjunta da política urbana. Isto ocorre, 

verbi gratia, por meio de órgãos colegiados, de debates e de audiências públicas. 

Neste sentido, representa mecanismo de tutela coletiva extrajudicial a 

participação da Defensoria Pública nestes instrumentos, cuja atividade se 

encontra inserida dentro de suas atribuições institucionais. 

 b)  Se determinada empresa de transporte interestadual não reservar duas vagas 

gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a três salários-

mínimos, estará infringindo o Estatuto do Idoso. Entretanto, como se trata de 

conduta que atenta somente contra o interesse individual, a Defensoria Pública 

não ostenta legitimidade enquanto órgão para buscar a tutela jurisdicional. 

 c)  Segundo entendimento do STJ, após o trânsito em julgado de sentença que 

julga improcedente pedido deduzido em ação coletiva proposta em defesa de 

direitos individuais homogêneos, independentemente do motivo que tenha 

fundamentado a sua rejeição, é possível a propositura de nova demanda com o 

mesmo objeto por outro legitimado coletivo. 

 d)  O controle de tráfego viário de veículos pesados em perímetro urbano não se 

enquadra dentro do conceito de ordem urbanística e, por esta razão, é incabível o 
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ajuizamento de ação civil pública. Além disto, é de competência exclusiva do 

Poder Público Municipal dispor a respeito do sistema viário, de maneira que a 

tutela jurisdicional representa violação à separação dos poderes. 

 e)  Quando houver manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou 

característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, o juiz 

poderá dispensar o requisito temporal da pré-constituição da associação. 

Todavia, a análise da dispensa deste requisito deverá ser feita de modo prévio, 

antes da citação do réu, eis que inadmitida no curso da demanda. 

 

 

Questão 180: FCC - JE TJPI/TJ PI/2015 

Assunto: Legislação Processual Civil Extravagante 

Nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a 

caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo 

 a)  o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em 

até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento 

de retomada. 

 b)  a exoneração pedida pelo fiador da garantia prestada, salvo se o contrato 

encontrava-se prorrogado por tempo indeterminado. 

 c)  a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido ou não das garantias locatícias, como fiança ou 

caução. 

 d)  o descumprimento do mútuo acordo para desocupação, celebrado por escrito 

e com duas testemunhas, qualquer que tenha sido o prazo assinalado para a saída 

do locatário. 

 e)  o término do prazo da locação para temporada, com ou sem notificação prévia, 

tendo sido proposta a ação de despejo em até sessenta dias após o vencimento do 

contrato. 
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Questão 181: FCC - DP SP/DPE SP/2015 

Assunto: Lei nº 11.419/2006 - Informatização do Processo Judicial 

Em um processo eletrônico, foi disponibilizada intimação eletrônica no Portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, destinada ao Defensor Público 

responsável. A intimação se referia a decisão que deferia ao Defensor o prazo de 

05 (cinco) dias para manifestação. Diante desta situação, e levando-se em 

consideração o disposto na Lei nº 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico), o prazo 

de 05 (cinco) dias para a manifestação terá início 

 a)  a partir do primeiro dia útil após a publicação da intimação no Diário de Justiça 

Eletrônico com a necessária indicação do nome do Defensor Público responsável, 

o que vale como intimação pessoal, por disposição expressa da lei. 

 b)  somente após a intimação pessoal do Defensor Público responsável por meio 

de Oficial de Justiça, uma vez que não se aplica a sistemática da intimação 

eletrônica àqueles que têm a prerrogativa da intimação pessoal por previsão legal. 

 c)  quando o Defensor Público efetivar consulta eletrônica do teor da intimação 

ou, caso não o faça no prazo de 10 (dez) dias a partir do envio da intimação 

eletrônica, a intimação será considerada automaticamente realizada após este 

prazo. 

 d)  somente após o Defensor Público efetivar consulta eletrônica do teor da 

intimação eletrônica, sendo irrelevante a data em que esta foi enviada ao Portal 

Eletrônico do Tribunal de Justiça. 

 e)  depois de 10 (dez) dias, contados a partir da data do envio da intimação ao 

Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça, sendo irrelevante a data em que o 

Defensor Público efetivou consulta eletrônica do teor da intimação. 

 

 

Questão 182: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

Assunto: Execução Fiscal (Processo Judicial Tributário) 
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De acordo com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em 

execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

 a)  não pode ser decretada de ofício, em razão do interesse público, demandando 

pedido expresso do executado e a posterior oitiva da Fazenda Pública. 

 b)  pode ser decretada de ofício, mas desde que a Fazenda Pública seja 

previamente ouvida. 

 c)  pode ser decretada de ofício, independentemente da oitiva prévia da Fazenda 

Pública. 

 d)  não pode ser decretada de ofício, em razão do interesse público, demandando 

pedido expresso do executado, porém dispensando a oitiva prévia da Fazenda 

Pública. 

 e)  pode ser decretada de ofício, mas desde que o executado e a Fazenda Pública 

sejam previamente ouvidos. 

 

 

Questão 183: FCC - JATTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2015 

Assunto: Lei nº 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal 

De acordo com a Lei no 6.830/1980, a produção de provas, pela Fazenda Pública, 

na execução fiscal, 

 a) depende de requerimento na inicial, que deve ser instruída com Certidão de 

Dívida Ativa, a qual goza de presunção absoluta de liquidez e certeza, podendo ser 

emendada, porém não substituída, até decisão de primeira instância. 

 b) depende de requerimento na inicial, que deve ser instruída com Certidão de 

Dívida Ativa, a qual goza de presunção relativa de liquidez e certeza, podendo ser 

emendada ou substituída a qualquer tempo. 

 c) independe de requerimento na inicial, que deve ser instruída com Certidão de 

Dívida Ativa, a qual goza de presunção absoluta de liquidez e certeza, podendo ser 

emendada ou substituída a qualquer tempo. 
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 d) independe de requerimento na inicial, que deve ser instruída com Certidão de 

Dívida Ativa, a qual goza de presunção relativa de liquidez e certeza, podendo ser 

emendada ou substituída até decisão de primeira instância. 

 e) depende de requerimento na inicial, que deve ser instruída com Certidão de 

Dívida Ativa, a qual goza de presunção relativa de liquidez e certeza, podendo ser 

emendada, porém não substituída, até decisão de primeira instância. 

 

 

Questão 184: FCC - JATTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2015 

Assunto: Lei nº 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal 

De acordo com a Lei no 6.830/1980, na execução f iscal, o executado será citado 

para, no prazo de 

 a) 3 dias, pagar a dívida com juros, multa e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, que poderá ser embargada 

independentemente de ter sido garantida. O prazo para embargos será de 15 dias, 

contados da juntada do aviso de recebimento aos autos. 

 b) 15 dias, pagar a dívida sem a adição de multa, juros ou encargos, os quais 

somente serão devidos se o executado embargar a execução, que poderá ser 

embargada independentemente de ter sido garantida no prazo de 15 dias, 

contados da juntada do aviso de recebimento aos autos. 

 c) 5 dias, pagar a dívida com juros, multa e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, que somente poderá ser embargada se 

houver sido garantida. O prazo para embargar será de 30 dias, contados da 

intimação do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou de seguro 

garantia ou da intimação da penhora. 

 d) 15 dias, pagar a dívida com juros, multa e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, que somente poderá ser embargada se 

houver sido garantida. O prazo para embargos será de 15 dias, contados da 

juntada do aviso de recebimento aos autos. 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 e) 5 dias, pagar a dívida sem a adição de multa, juros ou encargos, os quais 

somente serão devidos se o executado embargar a execução, que somente poderá 

ser embargada se houver sido garantida. O prazo para embargar será de 15 dias, 

contados da intimação do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou de 

seguro garantia ou da intimação da penhora. 

 

 

Questão 185: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal 

Na execução fiscal, o executado poderá oferecer embargos 

 a)  no prazo de 15 dias, contados da data do oferecimento da garantia da 

execução. 

 b)  independentemente de seguro o juízo através da garantia da execução. 

 c)  no prazo de 15 dias, contados da citação para pagamento do débito. 

 d)  no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança 

bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora. 

 e)  no prazo de 15 dias, contados da juntadas aos autos do comprovante do 

depósito. 

 

 

Questão 186: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Lei nº 8.009/1990 - Impenhorabilidade do Bem de Família 

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 
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 a)  inválida a penhora do bem de Paulo e válida a do bem de Carlos. 

 b)  válida a penhora de ambos os imóveis. 

 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 187: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Lei nº 8.009/1990 - Impenhorabilidade do Bem de Família 

João é marceneiro e reside com sua família em imóvel de sua propriedade, no qual 

possui equipamentos profissionais, móveis que guarnecem a residência e um 

veículo de transporte, e onde edificou benfeitorias diversas, incluindo 

voluptuárias, tudo devidamente quitado. De acordo com a Lei nº 8.009/90, se 

executado em razão do inadimplemento de nota promissória, João poderá se 

valer da impenhorabilidade do bem de família, a qual compreende  

 a)  os móveis que guarnecem a casa e os equipamentos profissionais, bem como 

benfeitorias, incluindo as voluptuárias, salvo adornos suntuosos.  

 b)  os móveis que guarnecem a casa e benfeitorias, exceto as voluptuárias.  

 c)  os móveis que guarnecem a casa, o veículo de transporte e benfeitorias, exceto 

as voluptuárias.  

 d)  apenas as benfeitorias.  

 e)  apenas os móveis que guarnecem a casa. 

 

 

Questão 188: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Enunciado sumular correto, em matéria processual: 
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 a) A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença ofende a coisa 

julgada. 

 b) O instrumento de confissão de dívida, salvo se originário de contrato de 

abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. 

 c) Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse 

recursal em arguir o vício da sentença ilíquida. 

 d) É incabível ação monitória contra a Fazenda Pública, mas admissível se 

fundada em cheque prescrito. 

 e) É provisória a execução de título extrajudicial, desde que pendente apelação 

contra sentença que julgue improcedentes os embargos. 

 

 

Questão 189: FCC - DP SP/DPE SP/2015 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Intimado de uma sentença contrária aos interesses do autor por ele representado, 

o Defensor Público observou que o magistrado de primeiro grau invocou a 

aplicação de uma Súmula do Superior Tribunal de Justiça para afastar a sua 

pretensão. Pesquisando os precedentes que deram ensejo à Súmula, concluiu que 

as hipóteses fáticas que geraram o precedente eram substancialmente diferentes 

do caso julgado. Inconformado, apela desta decisão. Utilizando a técnica correta, o 

Defensor deverá 

 a)  pedir a superação do precedente, mediante overhulling. 

 b)  pedir o afastamento do precedente, mediante distinguishing. 

 c)  ajuizar reclamação junto ao Superior Tribunal de Justiça, pelo 

descumprimento da Súmula. 

 d)  alegar a nulidade da sentença em razão de error in judicando. 

 e)  pedir o afastamento do binding effect que decorre das Súmulas do Superior 

Tribunal de Justiça. 
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Questão 190: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Ao despachar petição inicial, o juiz verificou existir vício sanável e determinou a 

emenda no prazo de 10 dias. No entanto, na fluência do prazo, o autor requereu 

sua ampliação, o que foi deferido. Citado e intimado, o réu interpôs agravo de 

instrumento alegando ocorrência de preclusão, que, de acordo com 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

 a)  ocorreu, pois o prazo para emenda é dilatório e não admite ampliação. 

 b)  não ocorreu, pois o prazo para emenda é dilatório e admite ampliação. 

 c)  ocorreu, pois o prazo para emenda é peremptório e não admite ampliação. 

 d)  não ocorreu, pois o prazo para emenda é peremptório e admite dilação. 

 e)  não ocorreu, pois, apesar de peremptório, o autor requereu a ampliação do 

prazo enquanto ainda estava fluindo. 

 

 

Questão 191: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

C ajuizou ação contra M no âmbito da qual requereu indenização por danos 

materiais em razão de acidente veicular. Citado, M denunciou a lide à Seguradora 

Z, a qual apresentou resposta. De acordo com jurisprudência dominante do 

Superior Tribunal de Justiça, se o juiz se convencer da existência dos elementos 

para a responsabilização civil, a Seguradora Z 

 a)  pode ser condenada apenas subsidiariamente a pagar indenização à vítima C, 

nos limites contratados na apólice. 

 b)  não pode ser condenada a pagar indenização à vítima C, ainda que 

subsidiariamente, em razão do princípio da relatividade dos contratos. 

 c)  pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado M a pagar 

indenização integral à vítima C, ainda que supere os limites da apólice. 

 d)  pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado M a pagar 

indenização à vítima C, nos limites contratados na apólice. 
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 e)  pode ser condenada apenas subsidiariamente a pagar indenização integral à 

vítima C, ainda que supere os limites contratados na apólice. 

 

 

Questão 192: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

J ajuizou ação monitória, fundada em cheque prescrito, contra B, emitente do 

cheque. Na petição inicial, J não mencionou o negócio subjacente à emissão da 

cártula nem a instruiu com demonstrativo de débito atualizado. De acordo com 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o juiz deverá 

 a)  indeferir de plano a petição inicial, por ausência de documento indispensável à 

propositura da ação. 

 b)  assegurar o direito de emendar a inicial para suprir a ausência do 

demonstrativo de débito atualizado, não sendo necessária menção ao negócio 

subjacente à emissão da cártula. 

 c)  determinar ao autor que emende a inicial para descrever o negócio jurídico 

subjacente à cártula, não sendo necessária a juntada de demonstrativo de débito 

atualizado. 

 d)  determinar ao autor que emende a inicial tanto para suprir a ausência do 

demonstrativo de débito atualizado como para descrever o negócio jurídico 

subjacente à cártula. 

 e)  indeferir de plano a petição inicial, por ausência de interesse processual na 

modalidade adequação. 

 

 

 

Questão 193: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Marcel abalroou o veículo de Henrique, que sofreu danos materiais. Visando à 

reparação do dano, Henrique acionou direta e exclusivamente a seguradora de 
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Marcel. De acordo com o Código Civil e com jurisprudência consolidada do 

Superior Tribunal de Justiça, 

 

 a)  o Juiz deverá, de ofício, incluir no polo passivo da ação a pessoa de Marcel, o 

qual responderá, solidariamente com a seguradora, pelos danos que houver 

causado culposamente a Henrique. 

 b)  a obrigação da seguradora é aferida independentemente da responsabilidade 

civil do segurado. 

 c)  a seguradora responderá de maneira objetiva, no âmbito de referida ação, se 

ficar comprovado que Marcel agiu com culpa. 

 d)  a seguradora responderá de maneira objetiva, no âmbito de referida ação, 

independentemente de prova de que Marcel agiu com culpa. 

 e)  não pode Henrique acionar direta e exclusivamente a seguradora. 

 

 

Questão 194: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Empresa X firmou contrato de adiantamento de crédito com o Banco Y e emitiu, 

em garantia, títulos de crédito avalizados por seus sócios. Posteriormente, firmou 

com o Banco Y contrato de financiamento que foi afiançado por seus sócios, os 

quais se obrigaram solidariamente pelo pagamento do empréstimo, renunciando 

ao benefício de ordem. Inadimplidos ambos os negócios, o Banco Y ajuizou duas 

ações de execução contra os sócios da Empresa X, uma tendo como objeto o aval 

dos títulos de crédito, outra tendo como objeto a fiança prestada ao contrato de 

financiamento. Posteriormente, foi deferida a recuperação judicial da Empresa X. 

De acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a 

recuperação judicial do devedor principal 

 a)  impede o prosseguimento das execuções ajuizadas apenas contra os 

devedores solidários coobrigados por garantia cambial, as quais são extintas, em 

razão de novação, quando da aprovação do plano de recuperação judicial. 
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 b)  não impede o prosseguimento nem induz a extinção das execuções ajuizadas 

contra os devedores solidários coobrigados por garantia cambial ou fidejussória. 

 c)  impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra os devedores 

solidários coobrigados por garantia cambial ou fidejussória, as quais são extintas, 

em razão de novação, quando da aprovação do plano de recuperação judicial. 

 d)  não impede, quando de seu deferimento, o prosseguimento das execuções 

ajuizadas contra os devedores solidários coobrigados por garantia cambial ou 

fidejussória, mas leva à extinção de tais ações, em razão de novação, quando da 

aprovação do plano de recuperação judicial. 

 e)  impede o prosseguimento das execuções ajuizadas apenas contra os 

devedores solidários coobrigados por garantia fidejussória, as quais são extintas, 

em razão de novação, quando da aprovação do plano de recuperação judicial. 

 

 

Questão 195: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

De acordo com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores a respeito 

do mandado de segurança e de ações coletivas, 

 a)  o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de 

segurança, na hipótese de exclusão do candidato do concurso público nas 

hipóteses em que causa de pedir envolva questionamento de critério do edital, é 

contado a partir da publicação de referido edital. 

 b)  é competente o Tribunal de Justiça para conhecer de mandado de segurança 

contra ato do juizado especial. 

 c)  a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, é condicionada a 

interposição de recurso. 

 d)  a legitimidade das associações para representar os interesses dos associados 

em ações coletivas depende de autorização expressa dos associados, salvo no que 

diz respeito ao mandado de segurança coletivo, que independe de autorização. 
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 e)  ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos 

multitudinários, não se suspendem as ações individuais no aguardo do julgamento 

da ação coletiva. 

 

 

Questão 196: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

A respeito dos procedimentos especiais, em conformidade com as disposições do 

novo Código de Processo Civil e a jurisprudência dominante dos Tribunais 

Superiores, 

 a)  a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, 

caracterizada pela urgência, não prescinde de avaliação prévia ou de pagamento 

integral. 

 b)  no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho afirmado na petição 

inicial tiver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz somente poderá apreciar o pedido 

de liminar depois de designar audiência de mediação. 

 c)  caso a Fazenda Pública seja ré em ação monitória e não apresente embargos 

após o mandado monitório, deverá imediatamente seguir o procedimento de 

execução contra a Fazenda Pública. 

 d)  em ação de usucapião, o possuidor e os confinantes devem ser citados, 

pessoalmente ou por edital. 

 e)  a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de 

título executivo, desde que o documento tenha sido emitido pelo devedor ou nele 

conste sua assinatura. 

 

 

Questão 197: FCC - JE TJPI/TJ PI/2015 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Está de acordo com o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça: 
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 a)  São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, desde que 

haja impugnação, após escoado prazo para pagamento voluntário, que se inicia 

após a intimação do advogado da parte contrária. 

 b)  É obrigatória ao juiz a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor. 

 c)  Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é 

indispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 

 d)  No seguro de responsabilidade civil facultativo, é cabível o ajuizamento de 

ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora do 

apontado causador do dano. 

 e)  Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são 

cabíveis honorários advocatícios. 

 

 

Questão 198: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Questões do Antigo CPC sem Correspondência no Novo CPC 

Analise as proposições abaixo, acerca dos procedimentos cautelares específicos. 

 

I. A produção antecipada de provas é julgada por sentença, que faz coisa julgada 

material e impede seja rediscutida a prova no âmbito da ação principal. 

 

II. Julgada procedente a ação principal, a propriedade dos bens arrestados 

consolida-se imediatamente em favor do credor. 

 

III. Deferido o sequestro, o juiz nomeará depositário, cuja escolha poderá recair 

sobre o próprio credor, desde que ofereça maiores garantias e preste caução 

idônea. 

 

IV. A sentença proferida no arresto não faz coisa julgada na ação principal, salvo 

se acolher alegação de decadência ou prescrição. 
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Está correto o que consta APENAS em 

 a) II e IV. 

 b) I e IV. 

 c) I e III. 

 d) II e III. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 199: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Questões do Antigo CPC sem Correspondência no Novo CPC 

Objetivando garantir futura penhora de bens de devedor que, caindo em 

insolvência, comprovadamente tenta alienar os bens que possui, Jair deverá se 

valer da medida cautelar de arresto, cuja concessão 

 a) demanda prova literal de dívida líquida e certa, que pode ser suprida por 

justificação prévia, à qual se dará publicidade, intimando-se o devedor a fim de 

que acompanhe o ato. 

 b) transfere a posse dos bens para o credor, ainda que não oferecida caução. 

 c) demanda prova literal de dívida líquida e certa, que pode, em regra, ser suprida 

por justificação prévia, a qual se fará em segredo. 

 d) demanda prova literal de dívida líquida e certa, à qual se equipara a sentença, 

líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de 

quantia em dinheiro. 

 e) impede que outros credores vejam penhorados os mesmos bens, os quais são 

transferidos para a posse do autor da cautelar de arresto, desde que ofereça 

caução. 

 

 

Questão 200: FCC - DP SP/DPE SP/2015 

Assunto:  
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Em relação ao estudo de métodos alternativos de solução de conflitos, é correto 

afirmar: 

 a)  É vedada a mediação que recaia sobre direitos da personalidade, diante das 

características da irrenunciabilidade e da indisponibilidade, protegendo-se o 

patrimônio jurídico mínimo do ser humano, o que inclui todos os aspectos, 

inclusive a negociação da questão patrimonial que decorra deles. Por sua vez, na 

mediação que verse sobre obrigação alimentar referendada pela Defensoria 

Pública, ainda que não homologada judicialmente, não há limitação à aplicação da 

execução mediante coação pessoal. 

 b)  A formação acadêmica tradicional é considerada um dos obstáculos para a 

implementação de formas alternativas de resolução de conflitos (ADRs − 

alternative dispute resolutions), já que aquela é voltada para a solução 

contenciosa e adjudicada dos conflitos de interesses instituindo uma verdadeira 

cultura da justiça adversarial. Nesse sentido, as ADRs objetivam substituir a 

atividade jurisdicional clássica, para que se configure um sistema eficiente e 

adequado − relação de substitutividade entre as formas de composição de 

conflitos. 

 c)  As técnicas de conciliação e mediação integram a segunda onda renovatória de 

acesso à justiça, inseridas enquanto alternativa à morosidade processual 

agravada a partir da democratização dos tribunais, assim como aos custos do 

processo e o baixo grau de pacificação social de decisões imperativas, propiciando 

a restauração de um relacionamento complexo e prolongado. 

 d)  A importância da conciliação remonta à Constituição do Império, 1824, século 

XIX, que já dispunha no seguinte sentido: “sem se fazer constar que se tem 

intentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum”. Este tema 

passou a se destacar na década de 70, a partir do movimento da mediação que 

surgiu como resposta a uma situação de crise nas instituições promotoras de 

socialização, tais como a família e a escola, na interação delas com outros setores 

da comunidade, como a igreja, bairro, vizinhança, dentre outros. Assim, a 

mediação surge como um desses novos modelos pós-modernos, que acredita na 
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interconexão de diferentes linguagens, pautadas pela criatividade e pela aptidão 

de desenvolver soluções inéditas. 

 e)  São princípios da mediação, segundo a doutrina: liberdade das partes; não-

competividade; poder de decisão das partes; participação de terceiro imparcial; 

formalidade procedimental; confidencialidade do processo. 
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Gabarito 
 

1) D 2) B 3) E 4) A 5) C 

6) C 7) D  8) A 9) C 10) C 

11) E 12) E 13) E 14) B 15) E 

16) A 17) E 18) C 19) D 20) C 

21) A 22) C 23) D 24) C 25) D 

26) A 27) C 28) C 29) A 30) C 

31) B 32) C 33) B 34) C 35) D 

 36) E 37) B 38) C 39) D 40) B 

41) B 42) E 43) D 44) C 45) D 

46) B 47) D 48) C 49) E 50) E 

51) A 52) B 53) A 54) C 55) B 

56) E 57) A 58) A 59) B 60) A 

61) C 62) D 63) E  64) A 65) B 

66) A 67) A  68) D 69) A  70) A 

 71) A 72) C 73) D 74) C  75) B 

76) C 77) E  78) D 79) A 80) E 

81) C 82) B 83) A 84) D  85) E  

86) C 87) C 88) E 89) C 90) C 

91) A  92) A 93) A  94) C  95) A  

96) C 97) A 98) A  99) B 100) A 

101) C  102) A 103) B  104) C 105) C 

 106) B 107) B  108) A 109) D 110) C  
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111) A 112) A  113) A 114) C  115) E 

116) D  117) C 118) D 119) D  120) B 

121) D 122) D 123) E  124) E 125) D 

126) A  127) D 128) B 129) C 130) B  

131) E 132) B  133) B  134) C 135) B  

136) E 137) B  138) E  139) E 140) E  

141) A 142) B  143) A 144) E  145) C  

146) B 147) A  148) D 149) C  150) D 

151) A  152) B 153) E  154) B  155) B 

156) B  157) C 158) A 159) A 160) C  

161) A  162) B 163) A  164) A 165) A 

166) B 167) B 168) E  169) B  170) A 

171) A 172) E 173) D 174) B  175) C 

 176) A 177) C 178) E  179) A 180) A 

181) C 182) C  183) D 184) C 185) D 

186) D 187) A 188) C 189) B 190) B 

191) D 192) B 193) E 194) B 195) D 

196) B  197) E 198) E 199) D 200) D 

     

 


