
Gabarito Prova Prático-Processual: 

 

O candidato deverá apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação com fundamento legal no artigo 

1.010, §1º do Código de Processo Civil (3 pontos).  

 

No fundamento da peça, o candidato deverá indicar de plano que o recurso não pode ser conhecido, via 

decisão monocrática do Relator, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Isso porque, 

o recurso que a exequente deveria ter apresentado era agravo de instrumento e não recurso de apelação. 

A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Municipalidade não extinguiu a execução. O 

Juízo homologou os cálculos da Fazenda e determinou a continuidade do processo para fins de expedição 

do competente precatório/RPV. Nesse sentido, a natureza da decisão recorrida não é de sentença, mas 

sim decisão interlocutória, com base nos artigos 203, §1º e 1.015, parágrafo único ambos do CPC. O 

candidato deve indicar que a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença, 

com base nos artigos 203, §1º e 1.009 do CPC. Todavia, no caso concreto, a decisão combatida homologou 

os cálculos da Municipalidade e determinou a continuidade da execução. Ou seja, o incidente não fora 

extinto. Por tal razão, o recurso de apelação apresentado é totalmente incabível. O candidato não poderá 

alegar que o princípio da fungibilidade pode ser invocado para que a apelação do exequente seja conhecida. 

Isso porque, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se trata de erro grosseiro a interposição de 

recurso de apelação contra decisão que não extingue a execução de sentença. Por tal motivo, o não 

conhecimento do recurso com lastro no artigo 932, inciso III do CPC deve ser invocado pelo candidato 

quando da fundamentação da peça (5 pontos).  

 

No mais, subsidiariamente, o candidato deverá combater o recurso interposto com a alegação de que os 

cálculos da recorrente estavam incorretos posto que em descompasso com o título executivo: não há 

previsão de juros de mora de 1%, a correção monetária não é pelo IPCA, mas sim pelo índice do Tribunal 

de Justiça, o valor das custas/despesas processuais é de R$ 300,00 e não R$ 400,00, assim como os 

honorários devidos são de R$ 1.500,00 e não R$ 2.000,00. O pedido deve ser para que a decisão proferida 

seja mantida integralmente e os honorários advocatícios arbitrados majorados com base no artigo 85, §11 

do CPC (2 pontos).  

 

 

 

 


