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APRESENTAÇÃO

O mundo dos concursos públicos tem ganhado uma importância cada vez
maior. É surpreendente o número de pessoas que concorrem todos os anos às
oportunidades de emprego estável, boas condições de trabalho e salários.
Atualmente os concursos para provimento de vagas nos Tribunais estão entre
os mais concorridos, demandando do candidato preparo e dedicação absoluta.
O estudo por meio de resolução de questões é extremamente importante para
o entendimento e a fixação da matéria. Por vezes, a leitura do regimento
interno do STJ a princípio parece fácil, porém, ao se deparar com o caso
concreto, surgem as complicações. Nada melhor do que resolver questões,
principalmente quando estas possuem comentários objetivos e de fácil
compreensão.
A nossa equipe preocupa-se em oferecer ao concursando um material de
estudo especialmente criado para prepara-lo e conduzi-lo ao sucesso.
Também garantimos a atualização desta apostila até a data do envio, pois
sabemos que as bancas exploram preferencialmente as alterações nos
regimentos durante a elaboração das provas.
Nunca é demais frisar que é a prática de exercícios que fixa o conhecimento e
prepara o candidato para reconhecer as armadilhas preparadas pelas bancas
organizadoras dos certames, pois muitas vezes conhecer determinado assunto
não é suficiente para assimilar a forma como este conhecimento é cobrado nas
provas.
A quantidade de questões aliada à qualidade, rapidez no envio e ao
compromisso de conduzir o candidato ao sucesso representam todo nosso
diferencial.

Wilma G. Freitas
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QUESTÕES

1.

2.

De acordo com o Regimento Interno do STJ, indique a afirmação
incorreta:
a)

O Plenário, constituído da totalidade dos Ministros, é presidido pelo
Presidente do Tribunal.

b)

Após escolher os três Ministros que integrarão o Conselho da
Justiça Federal, o Presidente do Tribunal elegerá os respectivos
suplentes.

c)

O Vice-Presidente assumirá a Presidência quando ocorrer vacância
e imediatamente convocará o Plenário para, no prazo máximo de
trinta dias, fazer a eleição.

d)

Compete ao Presidente do STJ dirigir os trabalhos do Tribunal,
presidindo as sessões plenárias e da Corte Especial.

e)

Os Ministros têm direito de transferir-se para Seção ou Turma, onde
haja vaga, antes da posse de novo Ministro, ou, em caso de
permuta, para qualquer outra. Havendo mais de um pedido, terá
preferência o do mais antigo.

Marque V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for
falsa.
No que se refere aos atos e formalidades, além dos fixados em lei, serão
feriados no Tribunal: os dias compreendidos no período de 20 de
dezembro a 6 de janeiro; os dias da Semana Santa, compreendidos
desde a quarta-feira até o domingo de Páscoa; os dias de segunda e
terça-feira de carnaval; os dias 11 de agosto, 1º e 2 de novembro e 8 de
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dezembro.
(
(

3.

) FALSA.
) VERDADEIRA.

No que se refere às sessões do Tribunal, em consonância com o
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não podemos
afirmar que:

a)

Quando a preliminar versar nulidade suprível, converter-se-á o
julgamento em diligência e o relator, se for necessário, ordenará a
remessa dos autos à instância superior, para os fins de direito.

b)

Se o representante do Ministério Público estiver agindo como fiscal
da lei, fará uso da palavra após o recorrente e o recorrido.

c)

Se, para efeito do quorum ou desempate na votação, for necessário
o voto de Ministro que não tenha assistido à leitura do relatório, esta
será renovada, bem como a sustentação oral, computando-se os
votos anteriormente proferidos.

d)

As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não
se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas. Se, antes
ou no curso do relatório, algum dos Ministros suscitar preliminar,
será ela, antes de julgada, discutida pelas partes, que poderão usar
da palavra. Se não for acolhida, o relator fará o relatório,
prosseguindo-se no julgamento.

e)

Se houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado,
o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre os do
mesmo grupo, se diversamente não o convencionarem. O opoente
falará após as partes originárias e pelo mesmo prazo.
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4.

Marque V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for
falsa.
A jurisprudência do Tribunal será divulgada apenas pelo Diário da Justiça
e pela Revista do Superior Tribunal de Justiça.
(
(

5.

) FALSA.
) VERDADEIRA.

Complete a lacuna.
Compete ao ___________ apreciar e homologar pedidos de desistência,
de autocomposição das partes e de habilitação em razão de falecimento
de qualquer das partes, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa
para julgamento.
(
(
(
(
(
(

6.

) Presidente de Seção
) Presidente do STJ
) Presidente de Turma
) Relator
) Revisor
) Vice-presidente

No que tange ao Regimento Interno do STJ, é incorreto afirmar que:
a)

O conflito de competência e atribuição poderá ser suscitado pela
parte interessada, pelo Ministério Público, ou por qualquer das
autoridades conflitantes.

b)

Sobre a declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato
normativo do poder público, a Seção ou a Turma remeterá o feito ao
julgamento da Corte Especial quando a maioria acolher arguição de
inconstitucionalidade por ela ainda não decidida.
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7.

c)

O mandado de segurança, de competência originária do Tribunal,
terá seu processo iniciado por petição em duplicata que preencherá
os requisitos legais e conterá a indicação precisa da autoridade a
quem se atribua o ato impugnado.

d)

Quanto à ação penal originária, na sessão de julgamento, observarse-á, entre outros requisitos, que a Corte Especial reunir-se-á com
a presença de pelo menos dois terços de seus membros, incluído o
Presidente.

e)

A ação rescisória terá início por petição escrita, acompanhada de
tantas cópias quantos forem os réus.

Complete a lacuna.
A arguição de suspeição do relator poderá ser suscitada até .................
dias após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso
de motivo superveniente, esse prazo será contado do fato que a
ocasionou. A do revisor, em igual prazo, após a conclusão; a dos demais
Ministros, até o início do julgamento.
(
(
(
(

8.

) Cinco
) Dez
) Quinze
) Trinta

Marque V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for
falsa.
Nos processos em que atuar como titular da ação penal, o ProcuradorGeral ou o Subprocurador-Geral têm sempre os mesmos poderes e ônus
que as partes.
(
(

) FALSA.
) VERDADEIRA.
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9.

A respeito do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
analise.
I.

Far-se-á a distribuição dos feitos da competência do Tribunal
mediante sorteio automático, por sistema informatizado, observados
os princípios da publicidade e da alternatividade, bem como a
instrução normativa prevista no art. 21, XX, do Regimento Interno do
STJ.

II.

Compete ao Presidente do Tribunal determinar as providências
necessárias ao cumprimento das ordens e das decisões do Tribunal,
ressalvadas as atribuições dos Presidentes das Seções, das
Turmas e dos relatores.

III.

Suspendem-se as atividades judicantes do Tribunal nos feriados,
nas férias coletivas e nos dias em que o Tribunal o determinar.
Nessas hipóteses, poderá o Presidente ou seu substituto legal
decidir pedidos de liminar em mandado de segurança e habeas
corpus, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de
prisão, e demais medidas que reclamem urgência.

IV.

No que refere às decisões e às notas taquigráficas, sempre
requererá acórdão a remessa do feito à Seção ou à Corte Especial.

Está(ão) correta(s):
a)

I, II e III, apenas.

b)

I e II, apenas.

c)

I, III e IV, apenas.

d)

I, II, III e IV.

e)

II, III e IV, apenas.
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10. Complete a lacuna.
É atribuição da ................................ sugerir aos Presidentes do Tribunal,
das Seções e das Turmas, medidas destinadas a aumentar o rendimento
das sessões, abreviar a publicação dos acórdãos e facilitar a tarefa dos
advogados.
(
(
(
(

) Comissão de Coordenação
) Comissão de Documentação
) Comissão de Jurisprudência
) Comissão de Regimento Interno
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RESPOSTAS

1.

Resposta: B
Fundamento
Art. 2º, § 1º do Reg. Int. do STJ
Art. 7º, § 2º do Reg. Int. do STJ
Art. 18, caput do Reg. Int. do STJ
Art. 21, caput, III do Reg. Int. do STJ
Art. 32 do Reg. Int. do STJ

2.

Resposta: V
Fundamento
Art. 81, § 2º, I ao IV do Reg. Int. do STJ

3.

Resposta: A
Fundamento
Art. 164, § 2º do Reg. Int. do STJ
Art. 159, § 2º do Reg. Int. do STJ
Art. 162, § 5º do Reg. Int. do STJ
Art. 164, caput, § 1º do Reg. Int. do STJ
Art. 160, § 2º e 3º do Reg. Int. do STJ

4.

Resposta: F
Fundamento
Art. 128, caput, I ao IV do Reg. Int. do STJ

5.
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Resposta: Relator
Fundamento
Art. 34, caput, IX do Reg. Int. do STJ

6.

Resposta: D
Fundamento
Art. 195 do Reg. Int. do STJ
Art. 200, caput do Reg. Int. do STJ
Art. 211, caput do Reg. Int. do STJ
Art. 229, caput, I do Reg. Int. do STJ
Art. 233 do Reg. Int. do STJ

7.

Resposta: quinze
Fundamento
Art. 274 do Reg. Int. do STJ

8.

Resposta: F
Fundamento
Art. 63 do Reg. Int. do STJ

9.

Resposta: A
Fundamento
Art. 69 , caput do Reg. Int. do STJ
Art. 21, caput, X do Reg. Int. do STJ
Art. 83, caput, § 1º do Reg. Int. do STJ
Art. 100, parágrafo único, I do Reg. Int. do STJ

10.

Resposta: Comissão de Coordenação
Fundamento
Art. 46, caput, II do Reg. Int. do STJ
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A) Depósito em conta

Favorecida: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: BRADESCO
Agência: 3065(Teófilo Otoni-MG)
Conta: 10039-0 (Corrente e poupança)
CPF: 049.774.563-19
OU
Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: CAIXA
Agência: 3662 (Teófilo Otoni-MG)
Operação: 013
Conta: 10964-9 ( poupança)
CPF: 049.774.563-19
E
Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0099-X (Cajazeiras)
Conta: 29563-9 (Conta corrente)
CPF: 049.774.563-19

Envie para o nosso e-mail odiferencialconcursos@bol.com.br ou pelo
WhatsApp: (33) 991155186
apostila adquirida.

os dados do depósito

e o nome da

B) PAGSEGURO
Acesse o site www.odiferencialconcursos.com.br . Logo abaixo da apostila
tem o botão do PAGSEGURO. É só clicar e seguir as instruções.
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OBSERVAÇÃO: Depois de concluída a negociação através de
depósito ou do Pagseguro, caso não localize a apostila na sua CAIXA
DE ENTRADA, favor verificar nas pastas LIXO, QUARENTENA ou
SPAM.

Maiores esclarecimentos:
TIM

041 (33) 99161.3584

OI

031 (33) 98897-7616

FIXO:

031 (33) 3522-9494

WhatsApp: (33) 991155186

E-mail: odiferencialconcursos@bol.com.br

APROVEITE E BAIXE OUTRAS APOSTILAS AMOSTRAS (ANEXOS)

www.odiferencialconcursos.com.br
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