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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
NULIDADES 
 
1. (VI EXAME DA OAB) Os atos processuais não dependem de forma determinada, salvo se a lei 
expressamente o exigir e, ainda que realizados de outro modo, serão reputados válidos se 
preencherem a finalidade essencial. A respeito do tema, é correto afirmar que 

(A) compete às partes alegar nulidade dos atos na primeira oportunidade que lhes couber falar nos 
autos, sob pena de preclusão, exceto se a parte provar justo impedimento ou se a nulidade tiver 
que ser conhecida de ofício. 

(B)  é defesa a distribuição da petição inicial que não esteja acompanhada do instrumento de 
mandato, ainda que haja procuração junta aos autos principais. 

(C)  na hipótese de o réu apresentar reconvenção, dispensa-se a determinação de anotação pelo 
distribuidor, visto que será julgada simultaneamente à ação principal, na mesma sentença. 

(D)  se um ato for anulado, ou a nulidade afetar apenas parte do ato, nenhum efeito terão os atos 
subsequentes, prejudicando todos os que com aquele ou com a parte nula guardem ou não 
dependência. 

 
SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO 
 
2. (VI EXAME DA OAB) No curso de um processo, todos os participantes, a qualquer título, devem 
agir de forma leal, litigando de boa-fé e tendo por paradigma uma atuação ética. A relação entre 
advogados, partes e o magistrado deve obedecer, de forma bastante acentuada, essas premissas, 
sob pena de se estabelecer, conforme o caso, uma série de responsabilidades de ordem processual 
e/ou pessoal em face daquele que faltou com os deveres que lhe cabiam. Especificamente acerca da 
atuação dos magistrados nos processos judiciais, é correto afirmar que 

(A) é dever do magistrado declarar-se impedido ou suspeito de ofício. Em caso de abstenção por 
parte do juiz, poderá a parte que desejar fazê-lo arguir o impedimento ou a suspeição do 
magistrado por meio de exceção. 

(B)  o magistrado tem, entre outros deveres, a obrigação de sentenciar e de garantir o 
contraditório. Conforme previsto pelo sistema processual, só pode o magistrado se abster de 
julgar se alegar e comprovar a existência de lacuna na lei. 

(C)  o juiz é dotado de independência funcional, podendo, como regra geral, decidir conforme seu 
convencimento, sem que de sua atuação surja o dever de indenizar qualquer das partes. Tal 
dever só surgirá quando o juiz agir com culpa, dolo ou fraude, gerando prejuízo a uma das 
partes. 

(D)  a atuação do magistrado encontra claros limites no sistema processual, a fim de permitir que a 
própria sociedade exerça o devido controle sobre sua atuação. Um desses limites está refletido 
na regra que veda a produção de provas de ofício pelo juiz. 

 
EXTINÇÃO DO PROCESSO 
 
3. (VI EXAME DA OAB) A respeito dos atos e responsabilidades das partes e dos procuradores, de 
acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. 

(A)  É defeso ao autor intentar novamente a ação que, a requerimento do réu, foi extinta sem 
resolução do mérito por abandono da causa por mais de trinta dias, se não pagar ou depositar 
em cartório as despesas e honorários a que foi condenado. 

(B)  O prazo para interposição de recurso será contato da data em que os advogados são intimados 
da decisão, da sentença ou do acórdão, sendo vedada a intimação em audiência, ainda que 
nessa seja publicada a sentença ou a decisão. 

(C)  A arguição de incompetência absoluta de juízo deverá ser alegada pela parte em preliminar de 
contestação ou por meio de exceção no prazo de resposta do réu, sob pena de prorrogação de 
competência. Em sendo aquela declarada, somente os atos decisórios serão nulos. 

(D)  Aquele que detenha a coisa em nome alheio, demandado em nome próprio, deverá nomear à 
autoria o proprietário ou possuidor. Instado a se manifestar, caso o autor se mantenha inerte, 
findo o prazo legal, presume-se que a nomeação à autoria não foi aceita. 
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AÇÕES EM ESPÉCIE 
 
4. (VI EXAME DA OAB) Fábio, que ocupa há mais de vinte anos um terreno em uma valorizada área 
urbana e preenche os requisitos para usucapir o referido bem, decidiu, em 2011, ajuizar uma ação de 
usucapião. Com base nas disposições sobre a ação de usucapião, é correto afirmar que 

(A)  as Fazendas Públicas municipal, estadual e federal serão intimadas para manifestar interesse 
na causa e o Ministério Público se manifestará se identificar hipótese de sua intervenção no 
feito. 

(B) a planta do imóvel acompanhará a petição inicial, para que se individualize o imóvel que se 
pretende usucapir. 

(C)  o autor requererá a citação por edital daquele em cujo nome estiver o imóvel usucapiendo. 
(D)  a usucapião não poderá ser alegada como matéria de defesa em outros procedimentos. 

 
5. (VII EXAME DA OAB) Nos termos do CPC, cabe ação rescisória  

(A) quando proposta pelo Ministério Público, caso não tenha sido ouvido em processo em que lhe 
era obrigatória a intervenção, salvo se a sentença de mérito for efeito de colusão das partes. 

(B)  na hipótese em que se verifique fundamento para invalidar confissão, ainda que nessa não 
tenha se baseado a sentença, ou quando em erro de fato for fundada a sentença de mérito. 

(C) depois de transitada em julgado a sentença de mérito, o autor obtiver documento novo, cuja 
existência ignorava, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 

(D) quando a sentença de mérito for proferida por juiz relativamente incompetente, ou for verificada 
que foi dada por concussão, prevaricação ou corrupção do juiz. 

 
FORMAÇÃO DO PROCESSO 
 
6. (VI EXAME DA OAB) Maria ingressou, na vara cível da comarca XYZ, com uma ação de 
responsabilidade civil em face de André, observando o rito comum ordinário. André é regularmente 
citado para oferecer resposta. Com base nas modalidades de citação previstas pelo Direito 
Processual Civil, assinale a alternativa correta. 

(A)  Se o oficial de justiça, após comparecer três vezes ao local, não conseguir citá-lo, mas tiver 
suspeita de que André se oculta, será feita a citação por edital. 

(B)  Se a citação ocorrer por meio eletrônico e seu conteúdo não for acessado no prazo de dez dias, 
deverá ocorrer a citação ficta do réu. 

(C)  Se André for pessoa absolutamente incapaz, não será cabível a citação feita pelo correio. 
(D)  Se for necessário realizar a citação em comarca contígua, deverá ser expedida carta precatória 

para que o juízo deprecante realize a citação. 
 
7. (VI EXAME DA OAB) A Lei Civil afirma que, a despeito de a personalidade civil da pessoa começar 
com o nascimento com vida, ao nascituro serão assegurados os seus direitos desde a concepção. 
Para tanto, é correto afirmar que, na ação de posse em nome de nascituro, 

(A)  a nomeação de médico pelo juiz para que emita laudo que comprove o estado de gravidez da 
requerente, assim previsto na lei processual civil, não poderá ser dispensado em qualquer 
hipótese. 

(B)  por se tratar de mera expectativa de nascimento com vida, portanto, não tendo o nascituro 
personalidade civil, fica dispensada a intervenção do Ministério Público na causa. 

(C) reconhecida a gravidez, a sentença declarará que seja a requerente investida na posse dos 
direitos que assistam ao nascituro; não cabendo àquela o exercício do pátrio poder, o juiz 
nomeará curador. 

(D)  são documentos indispensáveis à ação o laudo comprobatório do estado gestacional emitido 
pelo médico nomeado pelo juiz e a certidão de óbito da pessoa de quem o nascituro é sucessor. 

 
PRINCÍPIOS 
 
8. (VII EXAME DA OAB) O duplo grau de jurisdição obrigatório, também conhecido como reexame 
necessário ou recurso de ofício, é instituto contemplado no art. 475 do CPC e visa a proteger a 
Fazenda Pública, constituindo uma de suas principais prerrogativas. Com relação a esse instituto, é 
correto afirmar que 

(A) se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório a toda decisão proferida contra Fazenda Pública. 
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(B) é pressuposto de admissibilidade do reexame necessário a interposição de apelação pela 
Fazenda. 

(C) se aplica o duplo grau obrigatório à sentença que julga procedente, no todo ou em parte, 
embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública, independentemente do valor do 
débito. 

(D) não se aplica o duplo grau obrigatório se a sentença estiver fundada em jurisprudência do 
plenário do Supremo Tribunal Federal. 

 
COMPETÊNCIA 
 
9. (VII EXAME DA OAB) Quando duas ou mais demandas individuais possuem o mesmo pedido e/ou a 
mesma causa de pedir, diz‐se que são conexas. Nessa situação, se estiverem tramitando em juízos 
diversos, poderão ser reunidas para julgamento conjunto pelo juízo prevento. Caso esses juízos 
tenham competência territorial diversa, é correto afirmar que será considerado prevento aquele 

(A) em que se proferiu o primeiro despacho liminar positivo. 
(B) para o qual primeiro foi distribuída a petição inicial. 
(C) que tiver, ao tempo da arguição da conexão, praticado o Vmaior número de atos processuais. 
(D) em que se realizou a primeira citação válida. 

 
DANO PROCESSUAL 
 
10. (VII EXAME DA OAB) As regras processuais impõem as partes deveres que devem ser 
observados ao longo do processo judicial. Tais deveres têm, como corolário lógico, a existência de 
uma responsabilidade processual civil. Acerca de tal responsabilidade, é correto afirmar que 

(A) a responsabilidade por dano processual não pode ser reconhecida em face de terceiros 
intervenientes, sendo um fenômeno tipicamente atrelado à atuação das partes da demanda. 

(B) havendo mais de um litigante de má‐fé, o juiz deverá condená‐los na proporção de seus 
interesses ou solidariamente, caso tenham se coligado para lesar o adversário. 

(C) a indenização a ser fixada imediatamente após a prática do ato punível poderá exceder vinte por 
cento sobre o valor da causa, ficando sua fixação sujeita ao livre arbítrio do juiz. 

(D)  a apresentação em juízo de petição que não corresponda, com perfeição, ao original 
anteriormente remetido por fax, não enseja responsabilização por dano processual, mas tão 
somente a prática de crime a ser punido nos termos do Código Penal. 

 
EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
 
11.  (VII EXAME DA OAB) A respeito do processo de execução, assinale a alternativa correta. 

(A) A sentença arbitral, a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata são títulos executivos 
extrajudiciais. 

(B) O exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da 
execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos a 
penhora ou arresto. 

(C) O executado que, intimado, não indica ao juiz a localização de seus bens, não pratica ato 
atentatório à dignidade da justiça. 

(D) A ausência de liquidez não impede a instauração do processo de execução. 
 
12. (VIII EXAME DA OAB) Nos autos de ação indenizatória movida por Henrique em face de Paulo, 
ambos prósperos empresários, transitou em julgado sentença de procedência do pleito autoral, 
condenando o réu ao pagamento de indenização, no montante equivalente a 500 salários mínimos, na 
data da prolação da sentença, acrescidos de juros legais e correção monetária. 
Assinale a alternativa que apresenta a providência a ser imediatamente adotada pelo advogado de 
Henrique. 

(A)  Instauração da fase de liquidação de sentença por arbitramento, a fim de apurar o valor da 
condenação em moeda corrente. 

(B)  Instauração da fase de cumprimento de sentença, com a apresentação da memória de cálculo 
contemplando o valor da condenação em moeda corrente. 
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(C)  Instauração da fase de liquidação de sentença por cálculos do contador, a fim de que o 
magistrado remeta os autos ao contador judicial, para que seja apurado o valor da condenação 
em moeda corrente. 

(D)  Ajuizamento de ação rescisória, a fim de que o tribunal apure o valor da condenação em moeda 
corrente. 

 
TUTELA COLETIVA 
 
13. (VII EXAME DA OAB) Com base na tutela coletiva, é correto afirmar que 

(A) são direitos individuais homogêneos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 

(B) em uma ação civil pública tratando de direitos coletivos em sentido estrito, a coisa julgada se 
forma ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, até mesmo no caso de o 
pedido ser julgado improcedente por insuficiência de prova. 

(C) o mandado de segurança coletivo, nos termos da Lei nº. 12.016/2009, não induz litispendência 
para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada só beneficiarão o impetrante a título 
individual se for requerida a desistência de seu mandado de segurança individual, no prazo de 
30 dias a contar da ciência da impetração do mandado de segurança coletivo. 

(D) em uma ação civil pública, o Ministério Público somente poderá atuar como parte, tutelando os 
interesses transindividuais nas hipóteses previstas no Parágrafo único do artigo 1o, da Lei nº. 
7.347/85, ou seja, ações de natureza pevidenciária, tributária, ou relativas ao FGTS. 

 
QUESTÃO PREJUDICIAL 
 
14. (VIII EXAME DA OAB) A parte que, no curso do processo comum ordinário, suscitar questão 
prejudicial e requerer ao juiz não apenas o exame, mas o julgamento dessa questão, que passará a 
integrar o dispositivo da sentença, deverá requerer 

(A)  sua declaração incidental por ação, mas mesmo assim, quanto a essa questão prejudicial, se 
formará apenas coisa julgada formal. 

(B)  sua declaração incidental por ação, para que se forme, quanto a essa questão prejudicial, a 
coisa julgada material. 

(C)  o julgamento dessa questão ao Tribunal, após a sentença do juiz que examinar a questão 
principal. 

(D)  o julgamento antecipado dessa questão, por meio de decisão interlocutória, no momento do 
despacho saneador. 

 
PROCEDIMENTOS 
 
15. (VIII EXAME DA OAB) O procedimento sumário deve ser adotado em causas cujo valor não supere 
sessenta salários mínimos ou em situações, qualquer que seja o valor da causa, em que se debata 
um dos assuntos previstos na lei. 
Indique, dentre as alternativas abaixo, a que contém espécie de resposta que não pode ser 
apresentada pelo réu no rito comum sumário. 

(A)  Reconvenção. 
(B)  Exceção. 
(C)  Contestação. 
(D)  Impugnação ao valor da causa. 
 

UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL 
 
16. (VIII EXAME DA OAB) A uniformização de jurisprudência é um instituto jurídico que tem por 
objetivo diminuir os impactos das divergências entre julgamentos do mesmo assunto. 
A respeito da uniformização de jurisprudência, assinale a afirmativa correta. 

(A)  A uniformização de jurisprudência é um recurso capaz de provocar a votação acerca do melhor 
entendimento sobre determinado assunto a ser utilizado, quando houver no tribunal dois ou mais 
precedentes divergentes sobre o tema em questão. 
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(B)  A uniformização de jurisprudência é um procedimento que só será instaurado, levando à 
suspensão do processo que está no tribunal até sua resolução, se houver expresso 
requerimento das partes nesse sentido. 

(C)  A divergência que permite a instauração da uniformização de jurisprudência é sempre verificada 
entre órgãos diversos do mesmo tribunal. 

(D)  A decisão do órgão fracionário que reconhece a existência de divergência acerca da matéria ou 
deixa de fazê‐lo pode ser impugnada por agravo de instrumento.  

 
CHAMAMENTO AO PROCESSO 
 
17. (VIII EXAME DA OAB) Vinícius foi demandado em uma ação de cobrança por ter sido fiador de sua 
sogra, Francisca. Assinale a alternativa que indica a medida a ser adotada por Vinícius para trazer 
Francisca para o pólo passivo desse processo. 

(A)  Reconvenção. 
(B)  Denunciação à lide. 
(C)  Chamamento ao processo. 
(D)  Nomeação à autoria. 

 
COMPETÊNCIA 
 
18. (VIII EXAME DA OAB) O sistema processual pátrio estabelece duas espécies de incompetência: a 
incompetência absoluta e a incompetência relativa. 
Acerca do tema, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Os critérios absolutos de fixação de competência são previstos em lei com a finalidade de 
promover a proteção, precipuamente, de interesses privados. 

(B)  Em litígios que envolvam nunciação de obra nova, é defeso ao autor optar por fazer o 
ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu ou no foro de eleição. 

(C)  Em demanda proposta perante juízo absolutamente incompetente, pode haver prorrogação da 
competência do juízo, caso deixe o réu de apresentar, no momento processual oportuno, a 
exceção de incompetência. 

(D)  A incompetência relativa ocorre, por exemplo, quando o critério de fixação de competência em 
razão do valor da causa é desrespeitado, hipótese em que tanto as partes quanto o magistrado, 
de ofício, poderão suscitar a incompetência do juízo. 

 
GABARITO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

1-A  
2-A 
3-A 
4-B 
5-C 
6-C 
7-C  
8-D 
9-D 
10-B 

11-B 
12-B 
13-C 
14-B 
15-A 
16-C 
17-C 
18-B 
 

 


