
PROVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ  

QUESTÕES DE PROCESSO CIVIL 

QUESTÃO 11 

Gabarito extraoficial: B. 

I – correto. REsp 1.647.246 STJ; 

II – incorreto. Artigo 231, inciso II, CPC; 

III – correto. O prazo deve ser contado a partir do despacho do Juiz que determinou o arquivamento do feito. Súmula 314 do STJ: Em 

execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 
quinquenal intercorrente. Se, dentro do prazo de 5 anos, contados após findo o prazo de suspensão de 1 ano do despacho que 

determinou o arquivamento do feito, a Fazenda, enquanto Exequente, não requereu o seu desarquivamento, nem solicitou 

nenhuma nova providência para localização de bens do devedor, fica caracterizada a sua falta de interesse em dar andamento ao 

feito, fundamento da prescrição intercorrente. 

STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 240028 SC 2012/0211043-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 

25/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2013) 

REsp 1034251/RS, Ministra ELIANA CALMON, 2ª Turma, 18.11.2008, DJe 15.12.2008 

 

QUESTÃO 12 

Gabarito extraoficial: C 

A: Não é competência exclusiva. Vide art. 516, CPC. 

B: Cabe o arbitramento. Vide Art. 520, § 2o CPC. 
C: Correto, pois não incide na hipótese preclusão lógica. 

D: Errado. Vide hipóteses de dispensa de caução no art. 521, CPC. 

QUESTÃO 13 

Gabarito extraoficial: C. 

A. Incorreto, porque não é hipótese de litisconsórcio unitário. Quanto à uniformidade da decisão, o litisconsórcio pode ser simples ou 

unitário. Ele é unitário quando o juiz deve, obrigatoriamente, proferir sentença igual para todos os litisconsortes, enquanto no simples 

o juiz pode dar decisões diferentes às partes integrantes de um mesmo pólo da relação jurídica.  

B. Incorreto. O litisconsórcio eventual é sinônimo de alternativo. 

C: Correto. Os pedidos formulados são pedidos próprios sucessivos e caso reconhecida a paternidade, o juiz está autorizado a analisar 

o pedido subsequente feito pelo outro litisconsório (a mãe) e dependente do anterior, podendo condenar Luiz ao ressarcimento dos 

valores gastos com o parto.  



D: Incorreto. O chamado litisconsórcio alternativo é aquele que de fato ou na realidade não se tem um litisconsórcio, porque o autor 
quer que o pedido seja cumprido por uma única pessoa, mas como o autor está com dúvida razoável sobre a identificação do sujeito 

legitimado passivamente, ele inclui no polo passivo dois ou mais réus em sua demanda, mas que o pedido seja cumprido somente em 

relação a um deles por ocasião da sentença. 

QUESTÃO 14 

Gabarito extraoficial: B. 

O Superior Tribunal de Justiça ao aplicar a teoria da encampação exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) existência de 

vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (b) manifestação a 

respeito do mérito nas informações prestadas; (c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.  

Na hipótese da prova, (a) existe o vínculo de hierarquia entre a autoridade indicada na ação mandamental (Ministro de Estado), e uma 

outra que é a verdadeiramente competente para a prática e desfazimento do ato administrativo (Chefe de Divisão de Pasta do 

Ministério); (b) não houve a defesa do ato praticado pelo órgão administrativo subalterno; (c) há modificação da competência atribuída 

pela Constituição Federal. 

Vide no STJ: AgRg no REsp 1270307/MG, REsp 818.473/MT e RMS 44.464/RJ. 

QUESTÃO 15 

Gabarito extraoficial: A. 

No presente caso, o juízo de admissibilidade do RE foi negativo e isso significa que o Presidente do Tribunal entendeu que algum 
pressuposto do RE não estava presente e, então, ele não admitiu o recurso. O que a parte pode fazer caso o Presidente do Tribunal 

não admita o recurso extraordinário? Qual é o recurso cabível contra essa decisão? 

1) Se a inadmissão do Presidente do Tribunal de origem foi com base no inciso I do art. 1.030 do CPC: cabe agravo interno, que será 

julgado pelo próprio Tribunal de origem. 

2) Se a inadmissão foi com fundamento no inciso V do art. 1.030: cabe "agravo em recurso especial e extraordinário", recurso previsto 

no art. 1.042 do CPC/2015. 

Cabe na hipótese o agravo em recurso especial e extraordinário: 

“Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário 
ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento 

de recursos repetitivos.” 

Considerando que a interposição dos embargos de declaraçãoo são manifestamente incabíveis, não interrompe o prazo para a 

interposição do agravo.  

Vide STF ARE 688776 ED/RS e ARE 685997 ED/RS (informativo 886). 

“ED e juízo de admissibilidade de RE-2 

 

Os embargos de declaração opostos contra a decisão de presidente do tribunal que não admite recurso extraordinário não 
suspendem ou interrompem o prazo para interposição de agravo, por serem incabíveis. Esse é o entendimento da Primeira Turma 

que, por maioria e em conclusão, converteu embargos declaratórios em agravos regimentais e a eles negou provimento 

(vide Informativo 700). Vencidos os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux, que deram provimento aos agravos, por entenderem que 

todo pronunciamento com carga decisória desafia embargos declaratórios. ARE 688776 ED/RS, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo700.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=688776&classe=ARE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


28.11.2017. (ARE-688776) 
ARE 685997 ED/RS, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 28.11.2017. (ARE-685997)” 

QUESTÃO 16 

Gabarito extraoficial: B. 

Só a autoridade judiciária brasileira pode julgar e é hipótese de competência interna absoluta.  

“CPC, Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: 

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 

Art. 47.  Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. 

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, 
vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 

§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.” 

QUESTÃO 17 

Gabarito extraoficial: A. 

É o disposto no art. 675, CPC: 

“Art. 675.  Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a 

sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por 
iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 

Parágrafo único.  Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo 

pessoalmente.” 

QUESTÃO 18 

Gabarito extraoficial: D. 

Ver o CPC: “Art. 382.  Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e 

mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, 

salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” 

Cabe Apelação, nos termos do artigo 1.009, CPC. 

QUESTÃO 19 

Gabarito extraoficial: A. 

CPC: “Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado 
útil do processo, quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=688776&classe=ARE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=685997&classe=ARE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada 
a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha 
prova capaz de gerar dúvida razoável. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” 

QUESTÃO 20 

Gabarito extraoficial: B. 

Entendimento do Plenário do STF em repercussão geral - ARE 823347 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/10/2014. 
 

Fabiano Rocha – Promotor de Justiça do DF 
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