
BLOG PROCESSO EM DEBATE 

www.processoemdebate.wordpress.com 

 
Questões de Exames e Concursos Públicosi 

(Recursos) 
 
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, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua do Bispo nº 
100, Belém/PA, estabelece contrato de compra e venda de um bem imóvel, mediante o 
pagamento de cinquenta prestações, mensais e sucessivas, com Marco Aurelio Comodo, 
brasileiro, casado, advogado, residente à Rua da Matriz nº 1000, Belém/PA. Em uma das 
cláusulas contratuais ficou estabelecido o pagamento da prestação até o quinto dia útil de 
cada mês subsequente. Surgem dúvidas quanto ao local do pagamento, não ocorrendo a 
conciliação extrajudicial. Orientado por advogado, o adquirente do imóvel propõe ação de 
Consignação em Pagamento, com o fito de depositar todos os valores devidos em Juízo. O 
depósito inicial é realizado, bem como os pertinentes aos seis meses subsequentes à 
distribuição da peça exordial. Após tal período, não mais existem depósitos apresentados. 
O réu foi regularmente citado e apresentou contestação, não formulando reconvenção e 
nem propondo ação de cobrança ou de rescisão contratual. Após a constatação de que o 
autor havia paralisado os depósitos das prestações vincendas, requereu o réu a extinção 
do processo, sem exame de mérito, caracterizada a falta de interesse, o que foi rejeitado 
pelo magistrado, que, a seguir, proferiu sentença de procedência do pedido. Houve 
recurso, improvido. Em seguida, novo recurso, inadmitido na origem e provido mediante 
agravo, por decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
Observadas tais circunstâncias, analise as afirmativas a seguir. 
I. No caso concreto, o recurso ofertado contra sentença seria recebido no duplo efeito, 
impedindo a execução provisória. 
II. O recurso indicado no texto e adequado contra a decisão que negou provimento ao 
recurso que atacou a sentença seria o especial ou o extraordinário. 
III. A inadmissão do recurso especial na origem implica a formação de coisa julgada. 
IV. Na ação de consignação em pagamento os depósitos das prestações vincendas não 
acarretam falta de interesse.  
V. Pendente recurso especial, é possível a execução provisória 
do julgado. 
Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
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(B) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas III e V estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I, IV e V estiverem corretas. 
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