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COMENTÁRIOS DO AUTOR EM VERMELHO 

  

 

40 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. 

 
A afirmativa está correta, reproduzindo o teor do art. 245 do CPC 

 
Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 

couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 
Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar 

de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. 
 
 
(B) é defesa a distribuição da petição inicial que não esteja acompanhada do 
instrumento de mandato, ainda que haja procuração junta aos autos principais.  
 

A afirmativa está incorreta, já que quando houver procuração constante dos autos 
não há necessidade de anexar à petição inicial uma nova procuração, Seria uma 

repetição desnecessária que não pode impedir a distribuição. Ademais, o Código de 
Processo Civil permite a propositura de ação indpendente de procuração, em casos 

urgentes, consoante o art. 37 do CPC e  o art. 254 do CPC 

Art. 254. É defeso distribuir a petição não acompanhada do instrumento do 

mandato, salvo: II - se a procuração estiver junta aos autos principais; 

Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar 
em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim de evitar 

decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos 
reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de 

caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável 
até outros 15 (quinze), por despacho do juiz. 

 
 
 
 
 



(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.  

Art. 253. Parágrafo único. Havendo reconvenção ou intervenção de terceiro, o juiz, de 
ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. 

(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.  
 

Afirmativa está incorreta. Somente serão nulos os atos subseqüentes que guardem 
relação com o ato declarado nulo. 

Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que 
dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, 

que dela sejam independentes. 
 
 
 
 
 

41 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.  
 

Afirmativa está incorreta, já que a lei expressamente prevê que, caso os outros 
descendentes do de cujus reconheçam a qualidade de herdeiro do nascituro ou 

simplesmente a declaração da grávida, será dispensado o exame médico. 
Art. 877 § 2o Será dispensado o exame se os herdeiros do falecido aceitarem a 

declaração da requerente. 
 
(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.  

 
Afirmativa também está incorreta. A lei expressamente prevê a intervenção do 

Ministério Público 
Art. 877. A mulher que, para garantia dos direitos do filho nascituro, quiser provar 

seu estado de gravidez, requererá ao juiz que, ouvido o órgão do Ministério Público, 
mande examiná-la por um médico de sua nomeação 

 
(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. Afirmativa correta 



 
(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.  

Afirmativa está incorreta, já que a lei expressamente prevê que, caso os outros 
descendentes do de cujus reconheçam a qualidade de herdeiro do nascituro ou 

simplesmente a declaração da grávida, será dispensado o exame médico. 
 

Art. 877 § 2o Será dispensado o exame se os herdeiros do falecido aceitarem a 
declaração da requerente. § 3

o
 Em caso algum a falta do exame prejudicará 

os direitos do nascituro. 
 

 
42 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.  
 

Afirmativa está correta. 
 
(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.  
 

Não existe esta permissibilidade de recusa ao julgamento por parte do juiz, em 
razão da indeclinabilidade da Jurisdição. 

 
Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou 

obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não 
as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito 

 
(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.  
 
A afirmativa está incorreta. A lei não prevê a hipótese de culpa como geradora de 

dever de indenizar, nem exige, por outro lado, a comprovação de prejuízo. 
Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando: 

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 
 



 
(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. Afirmativa está incorreta, já que o magistrado pode produzir prova de ofício, 

desde que as submeta à apreciação das partes. Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício 

ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

 
 
43  

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.  
 

Afirmativa está correta. Poderia confundir o candidato já que o 
enunicado indica o abandono de causa como justificativa para a 

conseqüência de proibição de intentar nova ação sem antes pagar as 
custas devidas. Poderia induzir o candidato a pensar que a alternativa 

se referia somente nesta hipótese. Mas a questão não limita a 
consequencia a está hipótese, conforme o próprio art. 28, que se 
refere a todas as hipóteses de extinção sem resolução do mérito. 

 
Art. 28. Quando, a requerimento do réu, o juiz declarar extinto o processo sem 
julgar o mérito (art. 267, § 2

o
), o autor não poderá intentar de novo a ação, sem 

pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários, em 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.  
 
Afirmativa está incorreta, já que é possível a decisão ser proferida em 
audiência e nesta caso, neste momento será o advogado intimado da 

decisão. 
 

Art. 506. O prazo para a interposição do recurso, aplicável em todos os casos o 
disposto no art. 184 e seus parágrafos, contar-se-á da data: 

I - da leitura da sentença em audiência; 
II - da intimação às partes, quando a sentença não for proferida em audiência; 

 
(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.  
 
A afirmativa está incorreta, já que a incompetência absoluta não é prorrogada. 



 
(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.  
 

A afirmativa está incorreta. A lóica processual é exatamente a inversa. Caso o 
autor não se pronuncie sobre a nomeação, a lei presume que a nomeação foi 

aceita. 

Art. 68. Presume-se aceita a nomeação se: I - o autor nada requereu, no 
prazo em que, a seu respeito, Ihe competia manifestar-se; 

44 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.  
 
Afirmativa está incorreta. A participação do Ministério Público é obrigatória. 

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

Afirmativa está correta 
 

(C) o autor requererá a citação por edital daquele em cujo nome estiver o 
imóvel usucapiendo.  
 
A afirmativa está incorreta. A citação por edital, inicialmente, será direcionada 

apenas para os réus em local incerto e eventuais interessados. A citação por 
edital do proprietário do imóvel usucapiendo somente acontecerá acaso 

presentes as hipóteses do art. 232. 
Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do 

pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em 
cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos 
confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais 
interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do 

art. 232 
 
 

 
(D) a usucapião não poderá ser alegada como matéria de defesa em outros 
procedimentos.  

 

Afirmativa está incorreta. É possível a usucapião ser alegada como matéria de 
defesa. Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal 

  



 
45 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.  

Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto: 
(Redação dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993) 

b) quando for ré pessoa incapaz; (Incluído pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993) 

 
(D) Se for necessário realizar a citação em comarca contígua, deverá ser expedida 
carta precatória para que o juízo deprecante realize a citação.  
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