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QUESTÕES INFORMATIVOS 2019 

 

1. Julgue as proposições a seguir. 

I. Não caberá a instauração de IRDR se já encerrado o julgamento de mérito do recurso 

ou da ação originária, mesmo que pendente de julgamento embargos de declaração. 

II. Não cabe agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que resolve 

o requerimento de distinção de processos sobrestados em razão de recursos repetitivos. 

III. O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea 

e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de 

ação ou de defesa, o denominado assédio processual. 

São corretas as proposições: 

a) todas são corretas; 

b) I e II; 

c) II e III; 

d) I e III; 

e) nenhuma delas é correta. 

 

2. Em caso de impetração de mandado de segurança contra decisão judicial, ocorrendo o 

superveniente trânsito em julgado da decisão questionada, o MS: 

a) deverá ser extinto por perda de objeto; 

b) deverá ter seu mérito apreciado; 

c) poderá ser extinto, de acordo com a discricionariedade judicial; 

d) somente será julgado se a decisão for contrária aos interesses do impetrante; 

e) deverá ser extinto por impossibilidade jurídica do pedido. 
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3. Assinale a alternativa correta: 

a) o CPC/2015 não determina a suspensão automática dos processos cuja repercussão 

geral seja reconhecida, devendo esse entendimento ser aplicado aos recursos especiais 

que impugnam acórdão publicado e com a repercussão geral reconhecida na vigência do 

CPC/1973; 

b) o CPC/2015 determina a suspensão automática dos processos cuja repercussão geral 

seja reconhecida, devendo esse entendimento ser aplicado aos recursos especiais que 

impugnam acórdão publicado e com a repercussão geral reconhecida na vigência do 

CPC/1973; 

c) o CPC/2015 não determina a suspensão automática dos processos cuja repercussão 

geral seja reconhecida, sendo certo, no entanto, que esse entendimento não se aplica aos 

recursos especiais que impugnam acórdão publicado e com a repercussão geral 

reconhecida na vigência do CPC/1973; 

d) o CPC/2015 determina a suspensão automática dos processos cuja repercussão geral 

seja reconhecida; 

e) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

4. Em ação de execução proposta por pessoa jurídica em face de pessoa idosa a 

exequente requereu ao Juízo prioridade na tramitação da execução, pelo fato do 

executado ser pessoa idosa. Assinale a alternativa correta: 

a) o exequente possui esse direito por estar litigando em face de pessoa idosa; 

b) a necessidade do requerimento é justificada pelo fato de que toda tramitação 

prioritária será benéfica ao idoso; 

c) a tramitação prioritária é direito irrenunciável da pessoa idosa; 

d) a não lei exige a iniciativa do idoso, portanto qualquer um pode requerer a prioridade, 

inclusive é possível ao juízo deferir de ofício; 

e) a prioridade na tramitação do feito é direito subjetivo da pessoa idosa e a lei lhe 

concede legitimidade exclusiva para a postulação do requerimento do benefício. 
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5. O recurso cabível contra decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de 

exigir contas é: 

a) apelação; 

b) agravo de instrumento; 

c) embargos infringentes; 

d) recurso extraordinário; 

e) agravo interno. 

 

6. Em se tratando de decisão interlocutória com duplo conteúdo é possível estabelecer 

como critérios para a identificação do cabimento do recurso: 

a) a finalidade da decisão e a sua aptidão para extinguir o processo; 

b) a preponderância de carga decisória, ou seja, qual dos elementos que compõem o 

pronunciamento judicial é mais relevante; 

c) o emprego da lógica do antecedente-consequente e da ideia de questões prejudiciais. 

d) o exame do elemento que prepondera na decisão e o exame do conteúdo das razões 

recursais apresentadas pela parte irresignada; 

e) o exame do elemento que prepondera na decisão; o emprego da lógica do 

antecedente-consequente e da ideia de questões prejudiciais e de questões prejudicadas 

e o exame do conteúdo das razões recursais apresentadas pela parte irresignada. 

 

7. Assinale a alternativa correta: 

a) não configura ato incompatível com a vontade de recorrer a oposição de embargos do 

devedor pela parte que recorreu contra decisão que incluiu seu nome no polo passivo da 

execução; 

b) configura ato incompatível com a vontade de recorrer a oposição de exceção de pré-

executividade pela parte que recorreu contra decisão que incluiu seu nome no polo 

passivo da execução; 

c) é possível concluir que a oposição de embargos à execução equipara-se à aceitação 

tácita da decisão que determinou a inclusão dos sujeitos no polo passivo da execução; 
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d) configura ato incompatível com a vontade de recorrer a oposição de embargos do 

devedor pela parte que recorreu contra decisão que incluiu seu nome no polo passivo da 

execução; 

e) a interposição de recurso contra a inclusão do devedor no polo passivo da execução é 

ato equivalente ao oferecimento de embargos do devedor, não podendo, portanto ser 

utilizadas ambas as vias. 

 

8. Assinale a alternativa correta sobre o prazo previsto no art. 523 do CPC para o 

cumprimento voluntário da obrigação: 

a) não se aplica a contagem em dias úteis aos prazos que correm em cumprimento de 

sentença; 

b) os primeiros 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito são contados em 

dias corridos, pela sua natureza material, e os 15 (quinze) dias subsequentes, para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, são contados em dias úteis, 

por se tratar de prazo processual; 

c) esse prazo possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis; 

d) possui natureza material, não se aplicando a contagem em dias úteis do CPC; 

e) possui natureza mista (material e processual), devendo ser contado em dias úteis. 

 

9. Julgue as proposições a seguir. 

I. Aplica-se a técnica de ampliação do colegiado quando não há unanimidade no juízo 

de admissibilidade recursal. 

II. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para 

fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou 

rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou 

obscuridade. 
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III. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento 

em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados 

nos termos previamente definidos no regimento interno. 

São corretas as proposições: 

a) todas são corretas; 

b) I e II; 

c) II e III; 

d) I e III; 

e) nenhuma delas é correta. 

 

10. Sobre a multa cominatória (astreintes), assinale a alternativa incorreta: 

a) é cabível multa cominatória para compelir provedor de acesso a internet ao 

fornecimento de dados para identificação de usuário; 

b) a multa cominatória (também chamada de astreintes, multa coercitiva ou multa 

diária) é penalidade pecuniária que caracteriza medida executiva de coerção indireta; 

c) o único escopo da multa cominatória é compelir o devedor a realizar a obrigação de 

fazer ou a não realizar determinado comportamento; 

d) a multa cominatória pode ser fixada em cumprimento de sentença mesmo se a 

sentença não a mencionar; 

e) na ação de exibição de documentos, cabe a aplicação de multa cominatória. 

 

11. Assinale a alternativa correta: 

a) o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos recursos de competência dos 

Tribunais de Justiça, está dispensado do prévio pagamento do porte de remessa e de 

retorno, enquanto parcela integrante do preparo, devendo recolher o respectivo valor 

somente ao final da demanda, acaso vencedor; 

b) a Fazenda Pública, nos recursos de competência dos Tribunais de Justiça, não está 

dispensado do prévio pagamento do porte de remessa e de retorno, uma vez que esse 

valor não é parcela integrante do preparo; 
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c) o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos recursos de competência dos 

Tribunais de Justiça, está dispensado do prévio pagamento do porte de remessa e de 

retorno, enquanto parcela integrante do preparo, devendo recolher o respectivo valor 

somente ao final da demanda, acaso vencido; 

d) o INSS está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por não gozar das 

prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública; 

e) todas as alternativas estão erradas. 

 

12. Assinale a alternativa correta sobre o agravo de instrumento: 

a) no que tange às decisões interlocutórias proferidas na liquidação e no cumprimento 

de sentença, no processo executivo e na ação de inventário, é relevante investigar se o 

conteúdo da decisão se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 

1.015 do CPC/2015; 

b) é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de julgamento 

antecipado do mérito; 

c) cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na 

liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo, na ação de inventário 

e na ação de prestação de contas; 

d) no cumprimento de sentença não haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as 

decisões interlocutórias, em especial naqueles casos em que haverá a interposição de 

futura apelação; 

e) cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na 

liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de 

inventário. 

 

13. Julgue as proposições a seguir. 

I. É possível a inclusão em ação de execução de cotas condominiais das parcelas 

vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do 

processo. 
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II. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se aplica aos juízes, devendo 

os atos atentatórios por eles praticados ser investigados nos termos da Lei Orgânica da 

Magistratura. 

III. A desistência da execução motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de 

penhora, em razão dos ditames da causalidade, não pode implicar a condenação do 

exequente aos honorários advocatícios. 

São corretas as proposições: 

a) todas são corretas; 

b) I e II; 

c) II e III; 

d) I e III; 

e) nenhuma delas é correta. 

 

14. Assinale a alternativa correta. 

a) em execução fiscal cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a suspensão 

de passaporte e da licença para dirigir, por se tratar o Estado de um credor como outro 

qualquer; 

b) como o crédito fiscal é altamente blindado dos riscos de inadimplemento, as medidas 

atípicas aflitivas pessoais somente são admitidas em último caso, em situações 

excepcionais; 

c) em execução fiscal não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a 

suspensão de passaporte e da licença para dirigir, uma vez que o Estado já se vale de 

uma série de prerrogativas na execução fiscal, pois resultaria em excessos; 

d) em execução fiscal cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, salvo a suspensão de 

passaporte e da licença para dirigir. 

e) nenhuma das alternativas é correta. 

 

  



 

PROFESSOR E MENTOR GUSTAVO NOGUEIRA 
método ACE 

15. Assinale a alternativa incorreta: 

a) cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que acolhe ou afasta a 

arguição de impossibilidade jurídica do pedido; 

b) na execução de contrato locatício, é possível a inclusão dos aluguéis vencidos no 

curso do processo com base em valor fixado provisoriamente em anterior ação 

revisional; 

c) não deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando 

sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito que não foi objeto 

de apelação; 

d) a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a 

produção de prova pericial contábil, nomeia perito e concede prazo para apresentação 

de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, é imediatamente 

recorrível por agravo de instrumento; 

e) compete à justiça comum estadual, e não à trabalhista, julgar ação de obrigação de 

fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de 

aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o 

aplicativo e realizar seus serviços. 

 

16. Em execução ajuizada por Antonio em face de Benício, por uma dívida de R$ 200 

mil, restou penhorado o patrimônio que o executado possui em co-propriedade com 

Celestino. O bem foi avaliado em R$ 200 mil, porém a arrematação se deu por R$ 180 

mil. Assinale a alternativa correta: 

a) tratando-se de penhora de bem indivisível, o mesmo é impenhorável e todos os atos 

subsequentes são nulos; 

b) o equivalente à quota-parte do coproprietário recairá sobre o produto da alienação do 

bem, ou seja R$ 90 mil; 

c) todo o valor arrecadado em expropriação deverá ser entregue ao exequente, sendo 

que Celestino deverá ajuizar ação regressiva em face de Benício para reaver a sua 

quota-parte; 

d) a quota-parte de Celestino recairá sobre o produto da avaliação do bem, ou seja, R$ 

100 mil, sendo que caberão ao exequente R$ 80 mil; 
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e) se o bem tivesse sido arrematado por R$ 100 mil, ou seja, pela metade do valor da 

avaliação, o valor deve ser dividido por igual entre o exequente e o co-proprietário. 

 

17. Sobre agravo de instrumento e tutela antecipada, assinale a alternativa correta: 

a) a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento 

de decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida é recorrível por agravo de 

instrumento; 

b) só cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a tutela antecipada, mas não 

contra aspectos acessórios da tutela deferida; 

c) o conceito de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória abrange 

somente as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o 

deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; 

d) subsequentes decisões interlocutórias cujos conteúdos se relacionem diretamente com 

um primeiro pronunciamento jurisdicional não versarão sobre a tutela provisória, sendo 

incabível o recurso de agravo de instrumento; 

e) apenas a decisão interlocutória que diminui a multa fixada para a hipótese de 

descumprimento de decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida é recorrível 

por agravo de instrumento. 

 

18. Julgue as proposições a seguir. 

I. O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição redunda na ofensa à 

normal legal, apta a subsidiar ação rescisória; 

II. A ação rescisória de sentença proferida em ação de investigação de paternidade cujo 

genitor é pré-morto deve ser ajuizada em face do espólio. 

III. A decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão 

de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza 

cautelar e, assim, é recorrível por agravo de instrumento. 

São corretas as proposições: 

a) todas são corretas; 

b) I e II; 
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c) II e III; 

d) I e III; 

e) nenhuma delas é correta. 

 

19. Julgue as proposições a seguir. 

I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva 

constitui vício sanável. 

II. O arrematante do bem é o responsável pelo pagamento da comissão do leiloeiro, não 

podendo essa obrigação ser imputada àquele que ofertou a segunda melhor proposta, 

porque o vencedor desistiu da arrematação. 

III. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão 

proferida pelo órgão reclamado prejudica a reclamação. 

São corretas as proposições: 

a) todas são corretas; 

b) I e II; 

c) II e III; 

d) I e III; 

e) nenhuma delas é correta. 

 

20. Por sham litigation entende-se: 

a) o abuso do direito fundamental de recorrer aos Tribunais Superiores, fazendo-o por 

mero capricho, por espírito emulativo, para causar demora ao processo; 

b) a demanda proposta com o intuito, única e exclusivamente, de submeter o 

demandado a um constrangimento desnecessário e abusivo, impondo-o uma situação 

vergonhosa (shame); 

c) o equivalente, no direito norte-americano, à litigância de má-fé; 
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d) o abuso do direito fundamental de demandar, fazendo-o por mero capricho, por 

espírito emulativo, por dolo ou por atos que, em ações ou incidentes temerários, 

veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de 

processo; 

e) a origem do ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciada pelo desrespeito 

às decisões judiciais. 

 

21. Julgue as proposições a seguir. 

I. Após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, considera-se 

inconstitucional a remessa necessária das sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do 

Poder Público. 

II. É dispensável a remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do 

INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a 

mil salários mínimos. 

III. O CPC de 2015 traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do 

duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite 

seja inferior a mil salários mínimos. 

São corretas as proposições: 

a) todas são corretas; 

b) I e II; 

c) II e III; 

d) I e III; 

e) nenhuma delas é correta. 

 

22. Assinale a alternativa incorreta sobre o Incidente de Assunção de Competência – 

IAC: 

a) em situações excepcionais, reconhecidas pelo Relator em decisão fundamentada, 

admite-se incidente de assunção de competência no âmbito do STJ fora das situações 

previstas no art. 947 do CPC/2015; 
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b) não cabe IAC para discutir a tese de que competiria aos Colégios Recursais o 

julgamento de ações rescisórias no âmbito dos Juizados Especiais estaduais; 

c) o STJ não aceita conferir ao IAC uma interpretação ampliativa das hipóteses de 

cabimento previstas no art. 947 do CPC/2015, mesmo diante da ausência de outro 

instrumento processual hábil a conferir efetividade à jurisprudência do STJ no âmbito 

dos Juizados Especiais; 

d) o IAC não possui natureza recursal; 

e) é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa 

necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de 

direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 

 

23. Assinale a alternativa correta acerca do custos vulnerabilis: 

a) é figura que não encontra previsão no CPC, razão pela qual não deve ser admitida em 

hipótese alguma; 

b) admite-se a intervenção da Defensoria Pública da União no feito como custos 

vulnerabilis nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis 

e dos direitos humanos; 

c) trata-se de modalidade de intervenção de terceiros idêntica à assistência; 

d) trata-se de modalidade de intervenção de terceiros idêntica ao amicus curiae; 

e) representa uma forma interventiva do Ministério Público em nome próprio e em prol 

de seus interesses institucionais (constitucionais e legais). 

 

24. Tratando-se de processo que começou na vigência do CPC de 1973, sendo certo que 

a sentença e o trânsito em julgado idem, assinale a alternativa correta acerca do 

cumprimento de sentença: 

a) aplica-se a lei vigente na data em que a demanda foi proposta; 

b) aplica-se a lei vigente na data da sentença; 

c) aplicam-se as regras do cumprimento de sentença vigentes no CPC de 1973 em razão 

da ultratividade da lei processual; 
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d) a norma processual não retroagirá, porém não será aplicável imediatamente aos 

processos em curso, uma vez que devem ser respeitados os atos processuais praticados e 

as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada; 

e) é aplicável o CPC/2015 ao cumprimento de sentença, iniciado sob sua vigência, ainda 

que a sentença exequenda tenha sido proferida sob a égide do CPC/1973. 

 

25. Julgue as proposições a seguir. 

I. O proprietário de imóvel gerador de débitos condominiais não pode ter o seu bem 

penhorado em ação de cobrança ajuizada em face de locatário, já em fase de 

cumprimento de sentença, quando não tenha figurado no polo passivo.  

II. Não é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o 

rito do procedimento comum, na vigência do Código de Processo Civil de 2015. 

III. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens afasta o princípio da 

causalidade em desfavor da parte executada, devendo a sucumbência recair sobre a 

parte exequente, que deu causa ao processo. 

São corretas as proposições: 

a) todas são corretas; 

b) I e II; 

c) II e III; 

d) I e III; 

e) nenhuma delas é correta. 

 

26. Assinale a alternativa correta sobre a execução. 

a) constatada a ausência de bens penhoráveis, a declaração de insolvência civil dos 

executados pode ser feita no bojo da própria ação executiva, admitindo-se a conversão 

da execução em procedimento de insolvência civil, em nome do princípio da 

instrumentalidade das formas; 

b) o processo de insolvência não é autônomo, e assim como a execução, busca um 

estado jurídico para o devedor, com as consequências de direito processual e material; 
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c) a partir da declaração de insolvência, decretada nos próprios autos da execução, o rito 

a ser seguido é o previsto no CPC de 1973; 

d) constatada a ausência de bens penhoráveis, a declaração de insolvência civil dos 

executados não pode ser feita no bojo da própria ação executiva, aplicando-se 

integralmente as regras do CPC de 2015; 

e) constatada a ausência de bens penhoráveis, a declaração de insolvência civil dos 

executados não pode ser feita no bojo da própria ação executiva. 

 

27. Dispõe o art. 1.015 do CPC que cabe agravo de instrumento contra as decisões 

interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa (inciso 

VI). Assinale a alternativa correta a respeito do alcance do referido dispositivo: 

a) abrange a decisão interlocutória que versa sobre a exibição do documento em 

incidente processual, em ação incidental ou, ainda, em mero requerimento formulado no 

bojo do próprio processo; 

b) abrange a decisão interlocutória que versa sobre a exibição do documento em 

incidente processual, em ação incidental, mas não em mero requerimento formulado no 

bojo do próprio processo; 

c) só é admitido o agravo quando a exibição de documentos for decretada em ação 

autônoma; 

d) abrange a decisão interlocutória que versa sobre a exibição do documento em 

incidente processual ou em mero requerimento formulado no bojo do próprio processo, 

mas não em ação incidental, caso em que caberá apelação; 

e) abrange a decisão interlocutória que versa sobre a exibição do documento em ação 

incidental ou em mero requerimento formulado no bojo do próprio processo, mas não 

em incidente processual. 

 

28. Assinale a alternativa correta sobre o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR: 

a) a admissão se dá por decisão monocrática do Relator, impugnável por agravo interno; 

b) é irrecorrível o acórdão que admite ou inadmite; 
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c) cabe recurso especial contra o acórdão que admite o incidente, e agravo interno 

contra o que não admite; 

d) somente se admite recurso especial contra o acórdão que resolver o mérito do 

incidente, mas não o recurso extraordinário por não tratar de questão constitucional; 

e) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

29. Assinale a alternativa correta. 

a) o gerente de filial ou agência necessita de autorização expressa e específica dada pela 

pessoa jurídica estrangeira para receber citação para qualquer processo; 

b) o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não 

tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência impede que por meio 

dela seja regularmente efetuada sua citação; 

c) o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não 

tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio 

dela seja regularmente efetuada sua citação; 

d) a forma como de fato a pessoa jurídica estrangeira se apresenta no Brasil é 

circunstância irrelevante para se considerar regular a citação da pessoa jurídica 

estrangeira por meio de seu entreposto no Brasil; 

e) as pessoas jurídicas em geral são representadas em juízo por quem seus atos 

constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, pelo juízo no caso concreto. 


