
DIREITO PROCESSUAL

Nas questões abaixo, assinale a alternativa incorreta.

01.
a)  A desistência  da  ação,  ou  a  existência  de  qualquer  causa  que  a  extinga,  não  obsta  ao 
prosseguimento da reconvenção.
b) Julgar-se-ão na mesma sentença a ação e a reconvenção.
c) Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo Juiz.
d)  Ainda que ocorra revelia,  o  autor  não poderá alterar  o pedido,  ou a causa de pedir,  nem 
demandar declaração incidente, salvo promovendo nova citação do réu, a quem será assegurado 
o direito de responder no prazo de 15 (quinze) dias.

02.
a) O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à 
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
b)  Dependem de prova os fatos notórios;  afirmados por  uma parte  e confessados pela  parte 
contrária; admitidos, no processo, como incontroversos; em cujo favor milita presunção legal de 
existência ou de veracidade.
c)  Em falta  de normas jurídicas  particulares,  o juiz  aplicará as  regras  de experiência  comum 
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência 
técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.
d) Salvo disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas em audiência. 

03. 
a) O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal 
das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa.
b) Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal 
da outra, a fim de interrogá-la na audiência de instrução e julgamento.
c) Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado, ou 
empregar  evasivas,  o  oficial  de  justiça,  apreciando  as  demais  circunstâncias  e  elementos  de 
prova, declarará, na sentença, se houve recusa de depor.
d) A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos 
adrede preparados; o juiz lhe permitirá, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem 
completar esclarecimentos.

04.
a) A parte não é obrigada a depor de fatos criminosos ou torpes, que lhe forem imputados; a cujo 
respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo.
b)  Há confissão,  quando a parte  admite  a verdade de um fato,  contrário  ao seu interesse e 
favorável ao adversário. A confissão é judicial.
c) A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Da confissão espontânea, tanto que 
requerida pela parte, se lavrará o respectivo termo nos autos; a confissão provocada constará do 
depoimento pessoal prestado pela parte.
d) A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.

05.
a) Não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis.
b) A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, pode ser revogada por ação anulatória, 
se pendente o processo em que foi feita;por ação rescisória, depois de transitada em julgado a 
sentença, da qual constituir o único fundamento.
c) A confissão extrajudicial, feita por escrito à parte ou a quem a represente, tem a mesma eficácia 



probatória da judicial; feita a terceiro, ou contida em testamento, será livremente apreciada pelo 
oficial de justiça.
d) A confissão é, de regra, indivisível, não podendo a parte, que a quiser invocar como prova, 
aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Cindir-se-á, todavia, 
quando o confitente lhe aduzir fatos novos, suscetíveis de constituir fundamento de defesa de 
direito material ou de reconvenção.

GABARITO

01. B
Comentário: Os fatos serão afirmados pelo autor e não pelo Juiz, segundo o artigo 319 do CPC.

02. B
Comentário: Neste caso, não dependem de prova os fatos notórios, etc...

03. C
Comentário: No caso, aí, é o Juiz que aprecia as demais circunstâncias e elementos de prova, 
declarará, na sentença, se houve recusa de depor.

04. B
Comentário: A confissão é judicial ou extrajudicial.

05. C
Comentário: A confissão no caso extrajudicial é feita pelo Juiz e não pelo Oficial de Justiça.


