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Questões de Exames e Concursos Públicosi 

(Processo de Execução e Cumprimento de Sentença) 
 
Questão 1 
(FGV/2010) Banco BO S/A promove ação de execução, lastreada em nota promissória, no 
valor de R$ 50.000,00, relativo a mútuo realizado em 03.01.2000, com período de carência 
de um mês, sendo a primeira prestação a ser paga aos 03.03.2000. O débito foi parcelado 
em cinquenta meses, ocorrendo o pagamento de mais da metade das prestações. 
Por força de problemas pessoais, houve a paralisação do pagamento na vigésima-sexta 
prestação. Após três meses sem receber pagamento e não obtida a conciliação, foi 
proposta a ação, requerendo o autor a citação do executado para pagar o débito vencido. 
Após os atos processuais próprios, o réu, Fulano de Tal, não foi localizado, mas o 
exequente, em diligências, obteve dados sobre bens integrantes do patrimônio do 
executado, requerendo as providências cabíveis ao Juízo da execução. 
Nessa linha, houve o arresto dos bens do devedor e, após, foi realizada sua citação. 
A esse respeito, é correto afirmar que: 
(A) após intimado do arresto dos bens, deve o exequente, em dez dias, requerer a citação 
por edital do executado. 
(B) no caso do enunciado deverá o Oficial de Justiça realizar citação por hora certa. 
(C) não sendo citado o executado o processo deve ser suspenso. 
(D) após o arresto o Juiz deveria decretar a revelia do executado. 
(E) a ausência do executado impede que ocorra a apresentação de defesa. 
 
Questão 2 
(FGV/TJPA/2010) Caio Túlio realiza, no ano de 1996, contrato de abertura de conta 
corrente com o Banco do Povo S/A, incluído no contrato empréstimo, mediante concessão 
de crédito automático, denominado de cheque especial. Durante longos anos, o correntista 
recebeu o empréstimo e realizou sua quitação. Em fevereiro de 2009, tendo o valor da 
dívida atingido R$ 20.000,00, não mais quitou a dívida o correntista, tendo se desligado da 
empresa PEÇAS E PEÇAS Ltda., que depositava o seu pagamento em conta-corrente, por 
ter sido dela dispensado. Baldados foram os esforços no sentido de obter o pagamento da 
dívida. Diante das circunstâncias, a instituição financeira atualizou o valor da dívida e 
requereu a execução extrajudicial, postulando a citação do devedor e a realização de 
penhora on line. O réu foi regularmente citado e apresentou exceção de pré-executividade. 
Observados tais fatos, analise as afirmativas a seguir. 
I. A dívida originária do denominado cheque especial deve ser cobrada mediante execução 
baseada em título extrajudicial.  
II. O contrato de abertura de crédito é um documento que exprime o valor certo da dívida, 
permitindo a ação monitória. 
III. A ação monitória permite a apresentação de embargos, como ato de resposta, para 
impugnar o postulado na peça exordial. 
IV. Não cabe exceção de pré-executividade em execução lastreada em título extrajudicial. 
V. O trâmite da ação monitória ocorre através de procedimento especial de jurisdição 
contenciosa. 
Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas III e V estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II, IV e V estiverem corretas. 
 
Questão 3 
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(FGV/TJPA/2010) Túlio da Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente à Rua Madre 
de Deus nº 100, Belém/PA, propôs ação indenizatória, por danos materiais e morais, por 
meio do procedimento ordinário, postulando a condenação do Estado do Pará tendo em 
vista a prática de ato ilícito por seu preposto, agente fazendário, por cobrar, 
indevidamente, imposto estadual plenamente quitado. Postulou a ré integração do agente 
fiscal no processo, como litisconsorte, ou, ao menos, admitir a sua denunciação à lide. 
Ambos os pedidos foram indeferidos, havendo agravo retido nos autos. Efetuada a 
instrução, restou comprovado o nexo causal, estabelecida a responsabilidade objetiva. A 
sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a 
título de danos materiais, devidamente comprovados, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a 
título de danos morais. A condenação ocorreu em 2004, em valores certos, não 
mencionando critérios de correção monetária e nem condenação em honorários 
advocatícios. O autor requereu a citação da Fazenda Nacional para, querendo, no prazo 
legal, apresentar embargos à execução, instruindo sua petição com memória atualizada 
dos cálculos. Não foram opostos embargos. Diante da ausência de peça defensiva, houve a 
expedição de precatório, regularmente incluído no orçamento do Estado, mas que não foi 
pago, uma vez que, diante da situação econômica precária, há precatórios pendentes de 
pagamento desde o exercício de 2003. 
Observados tais fatos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Na execução especial em face da Fazenda Pública, a ausência de embargos implica na 
expedição do precatório. 
II. Omissa a sentença quanto aos critérios de correção monetária, ela incidirá uma vez que 
se trata de mera atualização da moeda. 
III. Não havendo referência aos honorários advocatícios, na sentença condenatória, sua 
cobrança não se revela possível na execução, quando a mesma não for embargada. 
IV. O não pagamento do precatório pelo Estado, por si só, autoriza o requerimento de 
sequestro da quantia devida. 
V. A Fazenda Pública possui prazo em quádruplo para apresentar embargos à execução. 
Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II, IV e V estiverem corretas. 
 
Questão 4 
(FGV/TJPA/2010) A reforma estabelecida em relação ao Código de Processo Civil 
estabeleceu dois procedimentos para a execução civil: o baseado em título judicial, 
denominado de cumprimento de sentença e o adequado para os títulos extrajudiciais, que 
manteve a estrutura tradicional. No caso do título judicial, foram criadas duas fases, em 
um mesmo processo, que a doutrina denomina de sincrético. Em nenhum dos dois 
procedimentos foi instituída a execução ex officio, havendo necessidade de provocação do 
credor. A estrutura defensiva, por outro lado, foi diferenciada para cada procedimento. 
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 
I. Na execução lastreada em título judicial, após o decurso do prazo para cumprimento de 
sentença, sem que o devedor tenha pagado a dívida ou ofertado bens para penhora, não é 
possível o exercício do direito de defesa. 
II. Logo após a citação do devedor, na execução lastreada em título extrajudicial, 
independentemente de oferta ou não de bens à penhora, poderá o devedor embargar a 
execução, com efeito suspensivo. 
III. Depois de esgotados todos os meios para alcançar bens do devedor, quer se trate de 
execução de título judicial ou extrajudicial, a execução deve ser extinta. 
IV. No cumprimento de sentença não cabem embargos à execução. 
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V. Depois de satisfeita a obrigação principal e restando diferença a ser paga pelo devedor, 
a execução deverá prosseguir normalmente. 
Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I e V estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I, IV e V estiverem corretas. 
 
Questão 5 
(FGV/TCMRIO/2008) A impugnação à sentença: 
(A) é apelável quando importar a extinção da própria execução. 
(B) quando apreciada, permite à parte insatisfeita dela apelar. 
(C) quando apreciada, permite à parte insatisfeita dela agravar. 
(D) não determina a suspensão do processo. 
(E) sempre determina a suspensão do processo. 
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