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QUESTÃO 34
GABARITO: CERTA.

Comentário: A questão apresentou o conceito clássico de substitutividade, que é uma das características
da jurisdição clássica (a contenciosa). A vontade do Estado-juiz representa a vontade da lei, porque a
decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida (art. 503, caput, do CPC).

QUESTÃO 35

GABARITO: ERRADA.

Comentário: O art. 45, inciso I do CPC apresenta, como exceção à necessidade de remessa à Justiça
Federal dos processos em que intervenha a União, as ações de acidente de trabalho. Logo, se o processo
estiver na Justiça Estadual, deverá nela permanecer.

QUESTÃO 36

GABARITO: CERTA.

A faculdade processual de requerer tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, não é restrita ao
autor. O réu pode, sim, requerer a concessão de tutela provisória, desde que preenchidos os requisitos
para tanto. Basta considerarmos a possibilidade de o réu, em contestação, apresentar reconvenção, e
demonstrar a existência dos requisitos para concessão da tutela provisória. Perceba que a questão não
explorou se a “medida provisória” (que se remete a qualquer medida determinada pelo juiz a título de
tutela provisória) pode ser determinada, ou não, de ofício. A questão limitou-se a afirmar que o juiz pode
determinar tal medida, e em favor do réu, o que é correto e respaldado pelo art. 301 do CPC, que outorga
tal poder ao juiz e não restringe a tutela provisória de urgência cautelar ao âmbito da parte autora.
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