
 
 

 

QUESTÕES 

(baseadas nos Informativos do STJ 2020.1) 

 

1. Dispõe o art. 523§ 1º que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 
cento. 
Assinale a alternativa correta: 
a) é necessária a aplicação, na fase de cumprimento de sentença, do  mesmo entendimento 

utilizado para a fase de conhecimento no que diz respeito à  fixação dos honorários de 
sucumbência, devendo o seu montante, quando porventura excessivo, ser adequado de acordo 
com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade; 
b) o percentual de 10% (dez por cento) não é absoluto e comporta flexibilização a critério do 

julgador; 
c) os critérios listados no art. 85, § 2º, do CPC/2015 (grau de zelo do profissional; lugar de 
prestação do serviço; natureza e a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado 
e o tempo exigido para o seu serviço) devem ser levados em conta, não somente quando o 

valor da causa, da condenação ou do benefício econômico se revelem inestimáveis ou 
irrisórios; 
d) o acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios não admite relativização; 
e) todas estão erradas. 

 
2. Julgue os itens a seguir: 
I – A cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que 
pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro. 

II – É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda 
do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, de imóvel adquirido 
na planta que se encontra em fase de construção. 
III – São impenhoráveis os valores oriundos de empréstimo consignado, uma vez que o 

mutuário (devedor) recebe determinada quantia do mutuante (instituição financeira ou 
cooperativa de crédito) e, em contrapartida, ocorre a diminuição do salário, devido aos 
descontos efetuados diretamente na folha de pagamento. 
Assinale a alternativa correta: 

a) todos os itens são verdadeiros; 
b) os itens I e II são verdadeiros; 
c) os itens II e III são verdadeiros; 
d) os itens I e III são verdadeiros. 

e) todos os itens são falsos. 
 
3. Sobre a prisão civil do devedor de alimentos, assinale a alternativa correta: 
a) a prisão será sempre cumprida em regime fechado, devendo o preso, quando conveniente 

para o sistema penitenciário, ficar separado dos presos comuns; 



 
 

b) em caso de pagamento parcial do débito, admite-se a substituição da prisão civil por prisão 

domiciliar; 
c) a substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida apenas em situações 
excepcionais, sendo por exemplo recomendável o regime de prisão domiciliar d iante do 
iminente risco de contágio pelo Covid-19, bem como em razão dos esforços expendidos pelas 

autoridades públicas em reduzir o avanço da pandemia; 
d) admite-se a progressão de regime, nos termos da lei penal; 
e) em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19), admite-se, 
excepcionalmente, a suspensão da prisão dos devedores por dívida alimentícia em regime 

fechado, não sendo plausível substituir o encarceramento pelo confinamento social. 
 
4. Assinale a alternativa correta acerca do negócio jurídico processual: 
a) permite uma maior participação e contribuição das partes para a obtenção da tutela 

jurisdicional efetiva, célere e justa, sem nenhum tipo de participação do juiz; 
b) versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes 
plenamente capazes estipular mudanças no direito processual e também no direito material 
para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo; 
c) realizado o negócio jurídico, o juiz se torna igualmente sujeito do negócio avençado entre 
as partes; 
d) a interpretação acerca do objeto e da abrangência do negócio deve ser restritiva, de modo 

a não subtrair do Poder Judiciário o exame de questões relacionadas ao direito material ou 
processual que obviamente desbordem do objeto convencionado entre os litigantes; 
e) admite-se o negócio processual puro, mesmo que o seu objeto seja o próprio direito 
material que se discute. 

 

5. Aluísio ajuizou ação de cobrança em face de Manoel, tendo sido julgados procedentes os 
pedidos condenatórios formulados, pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital – SP, 
culminando na formação de título executivo que ensejou no cumprimento de sentença. 

Assinale a alternativa correta: 
a) apesar do escopo da norma ser o de viabilizar a efetividade da pretensão executiva, há 
justificativa para se admitir obstáculos ao pedido de processamento do cumprimento de 
sentença no foro de opção do exequente, para não gerar insegurança jurídica; 

b) a opção pelo foro do domicílio do executado somente se admite se for requerida antes de 
iniciada a execução, não podendo incidentalmente ao seu processamento; 
c) o juiz pode determinar a alteração da competência territorial para o cumprimento de 
sentença de ofício, respeitando os princípios da não surpresa e da efetividade da jurisdição; 

d) o exequente somente poderá optar pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos 
à execução, caso em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem; 
e) o credor pode optar pela remessa dos autos ao foro de domicílio do executado, mesmo 
após o início do cumprimento de sentença. 

 



 
 

6. Assinale a alternativa correta: 

a) havendo convênio entre a Defensoria Pública e a OAB possibilitando a atuação dos 
causídicos quando não houver defensor público para a causa, os honorários advocatícios 
podem ser executados nos próprios autos, mesmo se o Estado não tiver participado da ação 
de conhecimento; 

b) mesmo não havendo convênio entre a Defensoria Pública e a OAB possibilitando a atuação 
dos causídicos, quando não houver defensor público para a causa, os honorários advocatícios 
podem ser executados nos próprios autos, mesmo se o Estado não tiver participado da ação 
de conhecimento; 

c) ainda que haja convênio entre a Defensoria Pública e a OAB possibilitando a atuação dos 
causídicos quando não houver defensor público para a causa, os honorários advocatícios  só 
podem ser executados nos próprios autos se o Estado tiver participado da ação de 
conhecimento; 

d) havendo convênio entre a Defensoria Pública e a OAB possibilitando a atuação dos 
causídicos quando não houver defensor público para a causa, os honorários advocatícios  só 
podem ser executados em face do Estado através de ação autônoma; 
e) havendo convênio entre a Defensoria Pública e a OAB possibilitando a atuação dos 

causídicos, ainda que haja defensor público para a causa, os honorários advocatícios podem 
ser executados nos próprios autos, mesmo se o Estado não tiver participado da ação  de 
conhecimento. 
 

7. 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). 
 
8. De acordo com o art. 523, § 1º do CPC: “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento.” 
Assinale a alternativa correta. 
a) para incidência da multa, basta o não pagamento voluntário por parte do executado; 

b) a multa pode ser perdoada pelo juiz no caso concreto, em decisão devidamente 
fundamentada; 
c) são dois os critérios para a incidência da multa: a intempestividade do pagamento ou a 
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença; 



 
 

d) basta a mera alegação de que o executado pondera se insurgir contra o cumprimento de 

sentença para automaticamente incidir a multa; 
e) nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
9. Sobre os processos estruturais e a ação civil pública, assinale a alternativa incorreta: 

a) independentemente da natureza do litígio, o procedimento comum deve ser respeitado, 
salvo nas hipóteses em que acordado de forma diferente através de negócio jurídico 
processual específico, sob pena de nulidade absoluta; 
b) os litígios de natureza estrutural, de que é exemplo a ação civil pública que versa sobre 

acolhimento institucional de menor por período acima do teto previsto em lei, ordinariamente 
revelam conflitos de natureza complexa, plurifatorial e policêntrica, insuscetíveis de solução 
adequada pelo processo civil clássico e tradicional, de índole essencialmente adversarial e 
individual; 

c) processos judiciais dessa natureza revelam as mais profundas mazelas sociais e as mais 
sombrias faces dos excluídos, de modo que devem ser utilizados para a construção de 
caminhos, pontes e soluções que tencionem a resolução definitiva do conflito estrutural em 
sentido amplo; 

d) conquanto não haja, no Brasil, a cultura e o arcabouço jurídico adequado para lidar 
corretamente com as ações que demandam providências estruturantes e concertadas, não se 
pode negar a tutela jurisdicional minimamente adequada ao litígio de natureza estrutural; 
e) para a adequada resolução dos litígios estruturais, é preciso que a decisão de mérito seja 

construída em ambiente colaborativo e democrático, mediante a efetiva compreensão, 
participação e consideração dos fatos, argumentos, possibilidades e limitações do Estado em 
relação aos anseios da sociedade civil adequadamente representada no processo . 
 

10. Sobre a competência territorial para a ação popular, assinale a alternativa correta: 
a) será competente o foro do domicílio do réu; 
b) considerando as peculiares do caso concreto, entende-se ser possível a fixação do juízo do 
local do fato para o julgamento de ação popular, em especial quando esta concorre com 

diversas outras ações individuais, populares e civis públicas decorrentes do mesmo dano 
ambiental; 
c) tem-se como competente o foro do domicílio do autor, para facilitar o acesso à justiça; 
d) ao instituir a ação popular, o legislador constituinte buscou privilegiar o exercício da 

fiscalização e da própria democracia pelo cidadão, e por força disso, as ações populares 
devem ser sempre distribuídas no foro mais conveniente a ele, conforme o caso concreto; 
e) o STJ revogou seu entendimento anterior que estabelecia a competência do domicílio do 
autor e agora entende que o foro é o local do fato. 

 
11. Sobre competência, assinale a alternativa correta: 
a) compete ao juízo da execução realizar a alienação judicial eletrônica, ainda que o bem 
esteja situado em comarca diversa; 



 
 

b) mesmo em caso de alienação judicial eletrônica a competência para realizá-la compete ao 

juízo da situação dos bens; 
c) a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta  
sempre no foro de domicílio do réu; 
d) a execução fiscal será necessariamente proposta no foro de domicílio do réu; 

e) a competência absoluta poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. 
 
12. Segundo o CPC, “a modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada 
ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de 

fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança juríd ica, da 
proteção da confiança e da isonomia”. Qual o nome do referido instituto?  
a) distinguishing; 
b) efeito vinculante; 

c) ratio decidendi; 
d) obiter dicta; 
e) overruling. 
 

13. Assinale a alternativa correta: 
a) o Ministério Público Federal não possui legitimidade para propor ação civil pública a fim 
de debater a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos praticados por 
instituições financeiras privadas; 

b) o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, salvo quando decorrentes da 
prestação de serviço público; 
c) o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a 

indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado; 
d) o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do 
patrimônio público; 
e) o Ministério Público Federal possui legitimidade para propor ação civil pública a fim de 

debater a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos praticados por instituições 
financeiras privadas. 
 
14. Assinale a alternativa correta: 

a) em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz à 
procedência do pedido; 
b) a existência de dúvida razoável sobre possível fraude em teste de DNA  anterio rmente 
realizado não é suficiente para reabrir a discussão acerca da filiação biológica; 

c) o juiz deve julgar extinto o processo sem resolução de mérito quando houver resistência 
por parte de parentes do suposto pai, estando este falecido, não se aplicando o teor da Súmula 
301 do STJ (em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA 
induz presunção juris tantum de paternidade). 



 
 

d) O juiz deve adotar todas as medidas indutivas, mandamentais e coercitivas, como autoriza 

o art. 139, IV, do CPC, com vistas a refrear a renitência de quem deve fornecer o material 
para exame de DNA, especialmente quando a presunção contida na Súmula 301/STJ se 
revelar insuficiente para resolver a controvérsia; 
e) é impossível o afastamento da coisa julgada material formada nas ações investigatórias ou 

negatórias de paternidade, a fim de que seja exaustivamente apurada a existência da relação 
paterno-filial, sob pena de eternização do litígio. 
 
15. Assinale a alternativa errada sobre cumprimento de sentença: 

a) ainda que citado pessoalmente na fase de conhecimento, é devida a intimação por carta do 
réu revel, sem procurador constituído, para o cumprimento de sentença; 
b) o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 
advogado constituído nos autos; 

c) se citado pessoalmente na fase de conhecimento, devedor revel deverá ser intimado 
pessoalmente para cumprir a sentença pelo oficial de justiça; 
d) 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; 

e) a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 
depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. 
 
16. Julgue os itens a seguir: 

I – Ação Civil de perda de cargo de Promotor de Justiça cuja causa de pedir não esteja 
vinculada a ilícito capitulado na Lei n. 8.429/1992 deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça. 
II – A relação juiz-auxiliar deve ser compreendida sob a perspectiva do regime 
administrativo, o qual não resulta em sanção condenatória definitiva sem que sejam 

observadas as garantias fundamentais ao contraditório e à ampla defesa. Assim, a eventual 
responsabilização, por conduta dolosa ou culposa não pode resultar na condenação do 
auxiliar em obrigação de pagar, por manifesta inobservância ao contraditório.  
III – É ilegal a decisão judicial que determina a penhora de valores de instituição financeira, 

no âmbito de processo do qual não era parte, mas funcionou como auxiliar da justiça.  
Assinale a alternativa correta: 
a) todos os itens são verdadeiros; 
b) os itens I e II são verdadeiros; 

c) os itens II e III são verdadeiros; 
d) os itens I e III são verdadeiros. 
e) todos os itens são falsos. 
 

17. Sobre a técnica do julgamento ampliado, assinale a alternativa incorreta: 
a) aplica-se ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando o resultado for 
a confirmação ou a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer 
em órgão de maior composição previsto no regimento interno; 



 
 

b) em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a 

aplicação da técnica de julgamento ampliado somente ocorrerá se os embargos de declaração 
forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que 
houver proferido decisão parcial de mérito; 
c) aplica-se ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver 

reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito; 
d) 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, em número suficiente para garantir a 

possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terce iros o 
direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores; 
e) não se aplica a técnica ao julgamento do incidente de assunção de competência e ao de 
resolução de demandas repetitivas; da remessa necessária e não unânime proferido, nos 

tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. 
 
18. Assinale a alternativa correta. 
a) o procedimento de distinção (distinguishing) previsto no CPC/2015 para recursos especiais 

repetitivos, não se aplica ao incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, pela 
diferença ontológica entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para 
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de 
resolução de demandas repetitivas; 

b) a decisão interlocutória que resolve o pedido de distinção em relação a matéria submetida 
ao rito dos recursos repetitivos não é impugnável imediatamente por agravo de instrumento; 
c) o procedimento de distinção em casos de recursos especiais repetitivos é dividido em cinco 
etapas, a saber: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, 

demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao 
julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1º grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de 
que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão 
interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face 

da decisão que resolve o requerimento; 
d) o procedimento de distinção em casos de recursos especiais repetitivos é dividido em 
quatro etapas, a saber: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, 
demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao 

julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1º grau; (iii) prolação de decisão interlocutória 
resolvendo o requerimento; (iv) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que 
resolve o requerimento; 
e) o procedimento de distinção em casos de recursos especiais repetitivos é dividido em três 

etapas, a saber: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, 
demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao 
julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1º grau; (iii) prolação de decisão interlocutória 
resolvendo o requerimento. 

 



 
 

19. Sobre o litisconsórcio, assinale a alternativa correta: 

a) a ação de despejo exige a formação de litisconsórcio ativo necessário quando há mais de 
um locador; 
b) quando há diversos locatários para um mesmo imóvel, o STJ entende pela existência de 
litisconsórcio passivo facultativo; 

c) o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 
jurídica controvertida, a validade da sentença depender da citação de todos que devam ser 
litisconsortes; 
d) a ação de despejo não exige a formação de litisconsórcio ativo necessário; 

Por outro lado, parece não subsistir os motivos que conduzam à necessidade de formação de 
litisconsórcio ativo necessário, quando da multiplicidade de locadores.  
e) cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, e sobre ela exercer todos os 
direitos compatíveis com a indivisão, tais como reivindicá-la de terceiro, quando tiver a 

concordância de todos os condôminos, que deverão figurar no polo passivo em caso de 
desacordo. 
 
20. Sobre a gratuidade de justiça, assinale a alternativa correta: 

a) só pode ser concedida a pessoa incapaz caso o representante legal comprove a insuficiência 
de recursos; 
b) possui natureza individual e personalíssima, podendo, no entanto, ser automaticamente 
estendida a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão;  

c) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural ou jurídica; 
d) requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente não estará 
dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, salvo expressa decisão em sentido 
contrário proferida pelo relator a requerimento da parte; 

e) possui natureza individual e personalíssima, razão pela qual não se pode exigir que os 
pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa 
distinta da parte, como o seu representante legal. 
 

21. Segundo o art. 782, § 3º: A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do 
nome do executado em cadastros de inadimplentes. Assinale a alternativa correta, segundo o 
STJ: 
a) o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, não 

depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do 
respectivo cadastro; 
b) o magistrado está obrigado a deferir a medida executiva prevista no referido dispositivo;  
c) o acionamento do aparato judiciário somente se justifica se o credor não conseguir obter 

administrativamente a averbação da existência da ação nos referidos cadastros; 
d) o credor não pode requerer extrajudicialmente a inclusão do nome do devedor em 
cadastros de inadimplentes, sendo obrigatório o requerimento ao juízo; 
e) nenhuma das respostas anteriores. 

 



 
 

22. Sobre a usucapião, assinale a alternativa incorreta: 

a) o interesse jurídico no ajuizamento direto de ação de usucapião independe de prévio pedido 
na via extrajudicial; 

b) não é um dever da parte eleger a via administrativa, podendo optar pela ação judicial, ainda 
que preenchidos os requisitos da usucapião extrajudicial; 

c) o simples fato de o possuidor pretender se tornar proprietário já faz presumir a existência 
de conflito de interesses entre este o atual titular da propriedade, de modo que não seria 
possível afastar de antemão o interesse processual do possuidor em ajuizar ação de usucapião; 

d) na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando 

tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 
dispensada; 

e) o interesse jurídico no ajuizamento direto de ação de usucapião depende de prévio pedido 
na via extrajudicial, para fazer surgir o interesse de agir. 

 

23. A Associação Nacional dos Consumidores de Crédito - ANDEC, ajuizou ação coletiva 
em defesa de direitos coletivos dos consumidores, sendo que essa demanda foi admitida pelo 
Juízo. Ocorre que, no curso do processo, a ANDEC foi dissolvida, razão pela qual Polisdec 

— Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor requereu sua integração 
no feito na qualidade de demandante, em substituição à Andec. Tal pretensão: 

a) não é possível, em razão da estabilidade da demanda; 

b) é plenamente possível, haja vista que o microssistema de defesa dos interesses coletivos 

privilegia o aproveitamento do processo coletivo; 

c) é permitida ainda que a Polisdec não preencha os requisitos legais exigidos das 
associações; 

d) deve ser repelida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito; 

e) a referida sucessão processual somente deve ser admitida se for pleiteada pelo Ministério 
Público. 

 

24. Em ação rescisória fundada em violação da norma jurídica: 

a) cabe o reexame de toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras 
violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem 
pública; 



 
 

b)  não é ônus do requerente indicar com precisão a norma jurídica violada, sendo dever do 

Tribunal encontrá-la; 

c) não cabe o reexame de toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras 
violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem 
pública; 

d) o juízo rescindente do Tribunal não se encontra vinculado aos dispositivos de lei apontados 
pelo autor como literalmente violados; 

e) somente quando se tratar de norma de ordem pública o juízo rescindente do Tribunal não 
se encontra vinculado às normas jurídicas apontadas pelo autor como violados.  

 

25. Julgue os itens a seguir. 

I – A simples referência à existência de feriado local previsto em Regimento Interno e em 
Código de Organização Judiciária Estadual é suficiente para a comprovação de 

tempestividade do recurso especial; 

II – A tempestividade recursal pode ser aferida, excepcionalmente, por meio de informação 
constante em andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico, quando informação 
equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem induz a parte em erro; 

III – A comprovação da existência de feriado local que dilate o prazo para interposição de 
recursos dirigidos ao STJ deverá ser realizada por meio de documentação idônea, não sendo 
suficiente a simples menção ou referência nas razões recursais. 

São verdadeiras as seguintes proposições: 

a) todas são verdadeiras; 

b) I e III; 

c) I e II; 

d) II e III; 

e) todas são falsas. 

 

26. A multa devida pela interposição de agravo interno declarado manifestamente 
inadmissível terá como destinatário: 

a) o Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário; 

b) o Fundo Especial da Ação Civil Pública; 



 
 

c) o patrono da parte contrária, devendo tal valor ser abatido, ao final, dos seus honorários; 

d) a parte contrária; 

e) a parte contrária até o limite de 10 salários mínimos, e o que eventualmente exceder é 
devido a um Fundo Especial. 

 

27. Assinale a alternativa correta. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha 
correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção sem 
resolução do mérito da execução fiscal, os honorários de sucumbência: 

a) devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos seguintes critérios: o 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da 
causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; 

b) não devem ser fixados por força da compensação; 

c) serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa 

mesmo sem correlação, uma vez que o CPC não faz nenhuma distinção; 

d) não serão devidos honorários nas execuções propostas pela Fazenda Pública; 

e) nenhuma das respostas anteriores. 

 

28. Julgue os itens a seguir, a respeito da penhora. 

I – Para a aplicação da exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, 
IV, da Lei n. 8.009/1990 é preciso que o débito de natureza tributária seja proveniente do 
próprio imóvel que se pretende penhorar. 

II – O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel 
pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. 

III – É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. 

São verdadeiras as seguintes proposições: 

a) todas são verdadeiras; 

b) I e III; 

c) I e II; 

d) II e III; 

e) todas são falsas. 



 
 

 

29. O prazo para execução individual de sentença proferida contra planos de saúde em ação 
civil pública é: 

a) imprescritível; 

b) de cinco anos; 

c) de quatro anos; 

d) de três anos; 

e) nenhuma das respostas anteriores. 

 

30. A falha procedimental consubstanciada na publicação antecipada de resultado de 
julgamento que havia sido adiado: 

a) gera impedimento do relator; 

b) gera suspeição do relator. 

c) não gera nem suspeição, nem impedimento, mas tão somente a ocorrência de falha 
procedimental, que, acaso confirmada, renderia ensejo à cassação do acórdão proferido de 
forma viciada; 

d) revelam uma nulidade absoluta, que, acaso confirmada, renderia ensejo à cassação do 

acórdão proferido de forma viciada, o que pode ser feito através da exceção de suspeição; 

e) é mera irregularidade. 

 

31. Contra a decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não 

comparecimento à audiência de conciliação: 

a) cabe agravo de instrumento por se tratar de decisão relativa ao mérito da causa; 

b) cabe agravo de instrumento pela imperiosa urgência em se avaliar o acerto da decisão; 

c) é impugnável tão somente por embargos de declaração; 

d) é irrecorrível; 

e) essa questão não fica coberta pela preclusão e deve ser suscitada em preliminar de 
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 

 

32. Acerca do processo civil, julgue os itens a seguir. 



 
 

I – O imóvel gerador dos débitos condominiais pode ser objeto de penhora em cumprimento 

de sentença, ainda que somente o ex-companheiro tenha figurado no polo passivo da ação de 
conhecimento. 

II – Ainda que perfectibilizada a arrematação do bem objeto de penhora na execução civil, 
os valores levantados devem ser restituídos ao juízo, quando, coexistindo execução fiscal, 

ausente a prévia intimação da Fazenda Pública. 

III – Compete à Justiça estadual, em sede de reconvenção proposta na ação de abstenção de 
uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca, declarando a nulidade do registro ou 
irregularidade da marca. 

São verdadeiras as seguintes proposições: 

a) todas são verdadeiras; 

b) I e III; 

c) I e II; 

d) II e III; 

e) todas são falsas. 

 

33. Sobre a averbação de sentença proferida em ação negatória de filiação, assinale a 

alternativa correta: 

a) trata-se de um direito subjetivo autônomo das partes litigantes; 

b) constitui consequência legal obrigatória do que restou declarado e reconhecido 
judicialmente, o que se dá, ordinariamente, de ofício; 

c) é direito personalíssimo, tal como o direito ali discutido; 

d) sujeita-se a prazo decadencial; 

e) na eventualidade de tal proceder não ser observado, se impõe à parte interessada o manejo 
de específica ação para esse propósito. 

 

34. Para o controle da aplicação de entendimento firmado pelo STJ em recurso especial 
repetitivo admite-se o uso: 

a) da reclamação; 

b) da via recursal ordinária 

c) do mandado de segurança; 



 
 

d) da ação rescisória; 

e) do recurso ordinário. 

 

35. O acolhimento da impugnação do valor da causa em momento posterior à decisão que 
julgou o mérito da causa principal é causa de: 

a) mera irregularidade; 

b) nulidade relativa; 

c) nulidade absoluta; 

d) inexistência; 

e) nenhuma das respostas anteriores. 

 

36. Não possui legitimidade para atuar no STJ, na condição de parte: 

a) o Ministério Público da União; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Públicos dos Estados; 

d) a Defensoria Pública da União; 

e) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

37. A decisão em mandado de segurança coletivo impetrado por associação: 

a) somente beneficia os associados que eram filiados ao tempo da impetração; 

b) somente beneficia os associados que concederam expressa autorização à associação para 

a impetração, apresentados em lista nominal; 

c) somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o 
fossem em momento anterior ou até a data da impetração, constantes da relação jurídica 
juntada à inicial do processo de conhecimento 

d) só pode beneficiar os presentes em Assembleia Geral autorizativa da impetração; 

e) beneficia todos os associados, sendo irrelevante a filiação ter oco rrido após a sua 
impetração. 

 



 
 

38. Sobre a ação rescisória, assinale a alternativa correta: 

a) a desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constituem ato unilateral de 
vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos 
imediatos, ensejando o trânsito em julgado e o imediato início do prazo para a ação rescisória; 

b) em caso de renúncia ao direito de recorrer o prazo para a ação rescisória se inicia do 

protocolo desse pedido, desde que não haja recurso pendente da parte contrária; 

c) em caso de renúncia ao direito de recorrer o prazo para a ação rescisória se inicia da data 
da homologação do pedido por parte do relator, desde que não haja recurso pendente da parte 
contrária; 

d) inexistindo homologação judicial do pedido de renúncia, não se pode permitir a abertura 
do prazo decadencial de dois anos para propor ação rescisória antes que ocorra a 
indispensável intimação da parte interessada; 

e) por força dos efeitos imediatos preconizados na lei processual civil ao pedido de renúncia, 

não havendo homologação judicial, o princípio do contraditório  não impede que o trânsito 
em julgado seja reconhecido antes da ciência da parte ex adversa. 

 

39. Julgue as assertivas: 

I – Compete ao juízo da execução realizar a alienação judicial eletrônica, ainda que o bem 
esteja situado em comarca diversa. 

II – O Secretário de Estado da Fazenda está legitimado a figurar, como autoridade coatora, 
em mandados de segurança que visam evitar a prática de lançamento fiscal.  

III – Não há condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica. 

São verdadeiras: 

a) todas as opções; 

b) I e III; 

c) I e II; 

d) II e III; 

e) todas são falsas. 

 

40. Julgue as assertivas: 



 
 

I – O espólio não possui legitimidade passiva ad causam na ação de ressarcimento de 

remuneração indevidamente paga após a morte de ex-servidor e recebida por seus herdeiros; 

II – Após a entrada em vigor do CPC/2015, o juiz deve intimar o executado para apresentar 
impugnação ao cumprimento de sentença, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento 
espontâneo da obrigação na vigência do CPC/1973; 

III – A alegação da ocorrência de ponto facultativo embasada em ato do Poder Executivo 
Estadual não é capaz, por si só, de comprovar a inexistência de expediente forense para 
aferição da tempestividade recursal. 

São verdadeiras: 

a) todas as opções; 

b) I e III; 

c) I e II; 

d) II e III; 

e) todas são falsas. 


