
Direito Processual Civil

01- Com relação à verificação dos prazos processuais e das penalidades a serem aplicadas pelo 
seu descumprimento, analise as assertivas abaixo propostas:
I- Compete ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos que o CPC 
estabelece. Apurada a falta, o juiz mandará instaurar procedimento administrativo, na forma da Lei 
de Organização Judiciária.
II- O advogado deve restituir os autos no prazo legal. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício, 
considerar o que neles houver escrito, porém, deve desentranhar as alegações e documentos que 
apresentar.
III- É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo legal. Se, 
intimado, não os devolver dentro em 48 (quarenta e oito) horas, perderá o direito à vista fora de 
cartório e incorrerá em multa, correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do 
juízo.
Estão corretas:
a) I e III
b) I e II
c) II e III
d) I
e) II

02- São requisitos essenciais da carta de ordem, da carta precatória e da carta rogatória:
I – a indicação dos juízes de origem e de descumprimento do ato;
II  – o inteiro teor da petição,  do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 
advogado;
III – a menção do ato processual, que Ihe constitui o objeto;
IV – o encerramento com a assinatura do juiz.
Estão corretas:
a) II, III e IV
b) I e II
c) II e III
d) I e IV
e) II e IV

03- Sobre a citação do réu, analise as assertivas a seguir propostas:
I. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
II. O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
III.  Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e, mesmo não sendo esta decretada, 
considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão.
Estão corretas:
a) I e III
b) I e II
c) II e III
d) I
e) II

04- Será feita a citação:
a) ao funcionário público, na repartição em que trabalhar;
b) a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso;)
c) ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consangüíneo ou afim, em linha reta, ou na linha 
colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes;
d) aos noivos, nos 3 (três) primeiros dias de bodas;



e) aos doentes, enquanto grave o seu estado.

05- O processo do Juizado Especial  é orientado por princípios expressos na Lei nº 9.099/95, 
sobre este tema, indique um princípio que não é expressamente indicado na referida lei:
a) Oralidade e conciliação
b) Simplicidade e publicidade
c) Informalidade e gratuidade no em todos os graus de jurisdição
d) economia processual e publicidade
e) celeridade e conciliação

Gabarito
01. D 
Comentário: II – O advogado deve restituir os autos no prazo legal. Não o fazendo, mandará o 
juiz, de ofício, riscar o que neles houver escrito e desentranhar as alegações e documentos que 
apresentar. III – É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo 
legal. Se, intimado, não os devolver dentro em 24 (vinte e quatro) horas, perderá o direito à vista 
fora de cartório e incorrerá em multa, correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede 
do juízo.

02.  A 
Comentário: I – a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato;

03. B 
Comentário:  III – Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta decretada, 
considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão.

04. A 
Comentário:  Art. 217 do CPC, nos demais casos, não será feita a citação, salvo para evitar o 
perecimento do direito.

05. C 
Comentário: Informalidade e gratuidade no primeiro grau de jurisdição.


