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QUESTÃO NÚMERO 48 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: O item reproduz norma do CPC de 1973, que não encontra correspondência no CPC de                
2015. A partir da entrada em vigor no novo diploma processual, o Princípio da Identidade Física do Juiz                  
(previsto no art. 132 do CPC de 1973) deixou de ser aplicável à primeira instância do Poder Judiciário.                  
Cabe salientar que tal princípio é corolário do Princípio do Juiz Natural. 

 

QUESTÃO NÚMERO 49 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 

COMENTÁRIO: O art. 356 do CPC prevê o julgamento antecipado parcial do mérito. Trata-se de exame                
parcial do mérito, em razão da própria natureza do julgamento (versa sobre parte dos pedidos).               
Ademais, trata-se de exame definitivo do mérito, uma vez que o § 3° do art. 356 do CPC prevê a                    
possibilidade de execução definitiva em caso de trânsito em julgado da decisão. Por fim, cabe salientar                
que o exame parcial e definitivo do mérito na primeira instância é feito mediante decisão               
interlocutória, porque o § 5° do art. 356 do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra a                   
decisão que julga parcial e antecipadamente o mérito. 

 

QUESTÃO NÚMERO 50 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: Na verdade, o CPC exige que, como regra geral, o juiz conceda à parte oportunidade                
para, se possível, corrigir o vício, antes de proferir decisão sem resolução de mérito (art. 317 do CPC).                  
Cabe mencionar, ainda, o art.10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com                  
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,                 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”. Portanto, é equivocado dizer que o                   
CPC dispensa a oportunidade de as partes se manifestarem sobre eventual vício de ordem processual. 

 

QUESTÃO NÚMERO 51 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 



COMENTÁRIO: Trata-se de entendimento atual do STF. A banca reproduziu, literalmente, os termos             
utilizados pelo STF nas razões do AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO             
1.045.038/MG. 

 

QUESTÃO NÚMERO 52 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: É entendimento atual e consolidado do STJ que a desistência, pelo impetrante, do              
mandado de segurança pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente de consentimento da            
autoridade impetrada. Precedente: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 804.229 - SP (2015/0266874-5)            
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES. 

 

QUESTÃO NÚMERO 53 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 

COMENTÁRIO: De acordo com o entendimento predominante no STJ, é possível a declaração incidental              
de inconstitucionalidade de norma por qualquer órgão jurisdicional em sede de ação popular (inclusive              
pelo STJ), desde que a inconstitucionalidade da norma seja levantada na fundamentação do pleito, isto               
é, na causa de pedir (como questão prejudicial). Somente seria impossível tal controle de              
constitucionalidade em ação popular se a declaração de inconstitucionalidade fosse levantada como            
pedido. Precedentes: (REsp 437.277/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ           
13/12/2004)&quot; (REsp 1.559.292/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe          
23/05/2016). 
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