
ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA A PROVA DE INGRESSO NO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL FADEP/FDRP - 2020 

 

TODOS OS RECURSOS tempestivamente OFERTADOS FORAM APRECIADOS E 
INDEFERIDOS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO – que manteve o gabarito provisório tal 

como divulgado (tornado definitivo por este ato) – NOS TERMOS DAS RAZÕES ABAIXO 
APRESENTADAS 

 

Questão 1 (Recorrentes: Otávio Mendes Gomes e Ângela Raquel Santos da Silveira) 

É uniforme na doutrina o entendimento de que são princípios formativos ou informativos do 
direito processual, de cunho geral, abstrato e axiológico, os princípios lógico, jurídico, político e 
econômico. De acordo com o princípio político, o processo que tem como objetivo garantir o 
máximo de direitos sociais, com o mínimo de sacrifício a liberdade individual, contemplando, 
portanto, o aspecto social (que não tem autonomia classificatória e, portanto, era a alternativa 
anotada na questão). RECURSO(S) DESPROVIDO(S) E GABARITO MANTIDO. 

 

Questão 2 (Recorrente:  Kaira Regiani Solla) 

O art. 190 do CPC, ao se referir às partes do processo (e não a terceiros ou ao juiz), cuida, 
apenas, dos negócios jurídicos bilaterais. Observe-se que a questão pergunta sobre os NJPs do 
art. 190 do CPC, e não de outros (que podem ser plurilaterais, como o do art. 109, §§, do CPC, 
que é típico e não abarcado pelo art. 190). Considere-se, ainda, que se o processo tem várias 
partes, o negócio por elas celebrado continua sendo bilateral, pois a análise é feita a partir dos 
polos do processo (ativo e passivo), pouco importando a pluralidade de ocupantes. 
RECURSO(S) DESPROVIDO(S) E GABARITO MANTIDO. 

 

Questão 4 (Recorrente: Halyson K Novais) 

A questão exigia do candidato simples conhecimento da súmula 628 do STF, que trata da 
teoria e encampação: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando 
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre 
a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) 
manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de 
competência estabelecida na Constituição Federal”. Em sendo assim, qualquer afirmação 
quanto ao erro do entendimento esboçado na questão é, na verdade, sobre erro do próprio 
STF, que em matéria de definição de sua competência e regras de processamento dos 
mandados de segurança sob sua jurisdição, é quem dá a última palavra. RECURSO(S) 
DESPROVIDO(S) E GABARITO MANTIDO. 

 

Questão 8 (Recorrente: Patrícia Machado de Morais) 



O Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, atuará nos processos cíveis que 
figure como parte vítima de violência doméstica e familiar. A presença ou ausência de vírgula 
entre as palavras “parte” e “vítima” não gera dúvida alguma de interpretação da questão, 
sendo certo que quem vai atuar no processo é o Ministério Público (conforme consta do 
enunciado). Ademais, considere-se que a própria legislação não contém a vírgula reclamada 
pela recorrente (art. 698, parágrafo único, do CPC). RECURSO(S) DESPROVIDO(S) E GABARITO 
MANTIDO. 

 

Questão 12 (Recorrente: Vitória Palhares França) 

O único pressuposto recursal que tem relação com o estado pessoal da parte recorrente 
(subjetivo) é a sucumbência, que desperta o interesse recursal. Cabimento, preparo, 
tempestividade e adequação são pressupostos relacionados ao objeto da irresignação, não 
sendo crível a afirmação de que cabimento (ou interesse/cabimento) é pressuposto processual 
subjetivo. RECURSO(S) DESPROVIDO(S) E GABARITO MANTIDO. 

 

Questão 13 (Recorrente: Kaira Regiani Solla) 

O fato de a publicidade ser a regra geral do sistema constitucional no tocante ao processo 
judicial, não implica dizer, nem por enorme esforço interpretativo, que a alternativa correta da 
questão (que envolvia a arbitragem e a administração pública) pudesse ser outra que não a 
letra “c”, pois que todas as demais são requisitos para a validade da arbitragem com a 
administração pública, conforme literalidade dos artigos 1º e 2º da Lei 9.307/96, com redação 
dada pela Lei 13.129/2015. RECURSO(S) DESPROVIDO(S) E GABARITO MANTIDO. 

 

Questão 18 (Recorrente:  Kaira Regiani Solla) 

A única hipótese em que a legislação, expressamente, não admite produção antecipada de 
provas é a da letra “e”, pois todas as outras 04 (letras, “a, b, c e d”) estão previstas, 
respectivamente, nos incisos I, II e III do art. 381, e no art. 700, § 1º, todos do CPC. 
RECURSO(S) DESPROVIDO(S) E GABARITO MANTIDO. 

 

Questão 20 (Recorrentes: Vitória Palhares França, Lucas Laurito Drigheti e Cauê Barreto de 
Souza). 

Uma vez estabilizada a tutela antecipada antecedente pela não apresentação de recurso (pelo 
requerido) contra a decisão nela proferida (art.304 , caput, CPC), o processo não prosseguirá e 
será  extinto na forma do art. 304, § 1º, do CPC, não havendo, assim, necessidade de 
aditamento da inicial na forma do art. 303, § 1º, do CPC (que trata da hipótese de tutela 
antecipada antecedente não estabilizada). Não faz o mínimo sentido, ademais, exigir do autor 
o aditamento da inicial para a conversão do pedido de tutela provisória antecedente em 
pedido principal, para um processo que não terá seguimento (letra “b”). Eventual doutrina 
absolutamente minoritária em sentido contrário, reprodutora do texto legal sem interpretação 
sistemática da técnica da estabilização (inclusive à luz do direito comparado) e dos artigos 303 
e 304 do CPC, não altera a correção do gabarito. Por fim, a letra “c” também está errada, pois 



que não se discutiu na alternativa citada o meio para se evitar estabilização (se recurso ou 
outro meio de impugnação outro, como contestação), algo, de fato, controvertido. Na 
verdade, a via para se afastar a estabilização ocorrida é a ação revisional do art. 304, §§ 2º a 4º 
do CPC, não havendo espaço para o réu contestar o pedido principal, pois diante da 
estabilização ele não será nem formulado. RECURSO(S) DESPROVIDO(S) E GABARITO 
MANTIDO. 


