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DPCV – 8.º SEM. B. MAT. – P2. - GABARITO 

I - Com relação a ação de consignação em pagamento, tratando-se de prestações periódicas, uma vez consignada a primeira... 

(1,0) 

 

a) pode o devedor continuar a consignar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que os 

depósitos sejam efetuados até dez dias, contados da data do vencimento.  

b) não pode o devedor continuar a consignar, no mesmo processo, as que se forem vencendo, devendo ajuizar nova ação para cada 

depósito.  

c) pode o devedor continuar a consignar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que os 

depósitos sejam efetuados até cinco dias, contados da data do vencimento.  

d) pode o devedor continuar a consignar as que se forem vencendo no mesmo processo, desde que requeira expressamente e este 

requerimento seja deferido e os depósitos efetuados até dez dias, contados da data do vencimento.  

e) pode o devedor continuar a consignar as que se forem vencendo no mesmo processo, desde que requeira expressamente e este 

requerimento seja deferido e os depósitos efetuados até quinze dias, contados da data do vencimento.  

 

II - Com relação à ação de prestação de contas, é correto afirmar: (1,0) 

 

a) A ação de prestação de contas é restritiva e competirá apenas a quem tiver o direito de exigí-la.  

b) Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 15 dias, as apresentar ou contestar a 

ação.  

c) Prestadas as contas, terá o autor 10 dias para dizer sobre elas.  

d) Se o réu não apresentar as contas dentro do prazo legal, apresentá-las-á o autor dentro de 10 dias.  

e) O saldo credor declarado na sentença não poderá ser cobrado em execução forçada. 

 

III - No tocante à ação de prestação de contas, considere: (1,0) 

 

I. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de cinco dias, as apresentar ou contestar 

a ação.  

II. Prestadas as contas, terá o autor quinze dias para dizer sobre elas, sendo que o seu silêncio importará no seu consentimento tácito.  

III. A sentença, que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de dez dias, sob pena de não Ihe ser lícito 

impugnar as que o autor apresentar.  

IV. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de outro qualquer administrador serão prestadas em apenso aos 

autos do processo em que tiver sido nomeado. 

 

De acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, está correto o que consta SOMENTE em 

 

a) I e IV.  

b) III e IV.  

c) II e IV.  

d) I e II.  

e) II e III. 

 

IV – Marque “V” para verdadeiras e “F” para falsas: (0,5 cada) 

 

1. (v) O procedimento da ação de exigir contas é dividido em duas fases, bem nítidas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou 

não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante. A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a 

existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente em 

favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material. 

2. (f) O procedimento da ação de dar contas é dividido em duas fases, bem nítidas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não 

o dever de dar a prestação de contas ao demandado. A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação 

do demandante de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente em favor de qualquer dos 

sujeitos da relação jurídica de direito material. 

3. (v) O procedimento da ação de dar contas não se divide em duas fases, o que faz com que não se instaurem as dificuldades teóricas 

que tal estrutura gera no procedimento da ação de exigir contas, pois há unicidade procedimental, o que decorre do fato de o 

devedor das contas (assim entendido aquele que afirma ser titular do dever jurídico de prestá-las) já as apresentar com sua petição 

inicial. 

4. (f) O procedimento da ação de exigir contas não se divide em duas fases, o que faz com que não se instaurem as dificuldades 

teóricas que tal estrutura gera no procedimento da ação de dar contas, pois há unicidade procedimental, o que decorre do fato de o 

devedor das contas (assim entendido aquele que afirma ser titular do dever jurídico de prestá-las) já as apresentar com sua 

contestação. 

5. (v) Na ação de dar contas pode ocorrer que o réu aceite expressamente as contas apresentadas, o que corresponde ao 

reconhecimento da procedência do pedido, sendo que, neste caso, o juiz proferirá sentença com resolução de mérito. 
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6. (v) Há possibilidade de depósito das prestações periódicas vencidas no curso do processo, cuja medida decorre da expressa 

possibilidade atribuída pelo próprio Código de Processo Civil, de modo que se dê efetividade à própria ação, pois impedirá que o 

autor-devedor permaneça em estado de mora. 

7. (f) A sentença de procedência do pedido em “ação de consignação em pagamento” é de natureza constitutiva, haja vista que o juiz 

reconhecerá a constituição do direito do devedor em efetuar o depósito do montante pretendido, em detrimento à alteração do 

direito do credor de receber o montante que em tese pretendia. 

8. (f) A sentença de procedência do pedido em “ação de consignação em pagamento” é de natureza desconstitutiva, haja vista que o  

juiz reconhecerá a constituição do direito do devedor em efetuar o depósito do montante pretendido, em detrimento à alteração do 

direito do credor de receber o montante que em tese pretendia. 

9. (v) Legitimado passivo para a demanda consignatório é aquele que o demandante indica como sendo o credor da obrigação cuja 

prestação se quer consignar. No caso de consignação fundada em dúvida quanto a quem seja o credor, haverá litisconsórcio 

passivo necessário entre aqueles que podem ser titulares do crédito. 

10. (v) Não havendo complementação do depósito, quando este for verificado insuficiente pelo juiz e por ele determinado, prosseguir-

se-á o feito pelo procedimento ordinário, cujo rito é aplicado subsidiariamente aos procedimentos especiais e aos demais ritos que 

dependam das regras gerais contidas no processo de conhecimento.  

 

VI – Leia e responda: 

 

1 – Qual será o procedimento adotado pelo juiz caso o demandado em ação consignatória tenha contestado alegando insuficiência do 

depósito feito pelo demandante? Explique. (1,0) 

 

R: determina o art. 899 que se abra o ao demandante o prazo de 10 dias para complementação do depósito. 

 

2 – Explique duas condutas possíveis de serem adotadas pelo demandado após ser citado na ação consignatória? (1,0) 

 

R: oferecer resposta; permanecer revel; ou requerer o levantamento da quantia ou coisa depositada. 


