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SIMULADO 03 - COMENTÁRIOS  
 

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

DIREITO AMBIENTAL 

 

No que diz respeito às disposições constitucionais acerca do Direito Ambiental, julgue os itens a 

seguir. 

 

1. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: A autoridade ambiental municipal de “Novo Horizonte” recebeu 

denúncias de que um indivíduo estava tratando de forma cruel diversos animais silvestres. A 

autoridade municipal foi até o local e lavrou o auto de infração.  

Sobre o caso, assinale a afirmativa correta: 

a) o Município não tem competência para preservar a fauna, cabendo apenas à União. 

b) O auto de infração é irregular, pois a fauna não possui proteção constitucional. 

c) O auto de infração está correto, pois o município tem competência para legislar concorrentemente 

sobre a fauna. 

d) A conduta da autoridade municipal está correta, pois a atitude de crueldade praticada pelo 

indivíduo contra os animais é vedada constitucionalmente.  

GABARITO: LETRA D 

 

Em primeiro lugar, convém destacar que a conduta da autoridade ambiental municipal está correta, 

pois a atitude de crueldade praticada pelo indivíduo contra os animais é vedada constitucionalmente. 

O Município tem competência para preservar a fauna (Art. 23, VII, CF), tendo em vista que se trata de 

competência comum, mas não tem competência para legislar concorrentemente sobre a fauna (Art. 

24, VI, CF). Vejamos: 

Art. 225 da CF. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

 

2. A preservação das florestas, da fauna e da flora é de competência: 

A) Privativa da União. 

B) Concorrente da União, Estados e DF. 

C) Exclusiva da União. 

D) Comum da União, Estados, DF e Municípios.  

GABARITO: LETRA D 

 

A assertiva contida na letra D é o que dispõe a CF. Vejamos:  

 Art. 23 da CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

 

ATENÇÃO! Para o fato de que a competência de preservar é COMUM, ao contrário da competência de 

legislar sobre florestas, caça, pesca e fauna, dentre doutros, que compete CONCORRENTEMENTE à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do Art. 24, VI, da CF.  

 

Acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, (PNMA), julgue o item a seguir: 

 

3. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Durante um ano, Marcelo jogou lixo no córrego próximo à sua casa, 

causando sérios problemas para o meio ambiente da região. 

Acerca disso, é correto afirmar que: 

A) Pode ser proposta ação de responsabilidade contra Marcelo, cabendo somente ao Ministério 

Público da União a proposição da ação. 

B) Marcelo é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.  

C) Desde que haja dolo, Marcelo é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
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D) Marcelo só responderá na seara cível. 

GABARITO: LETRA B 

 

Em primeiro lugar, tanto o Ministério Público da União como o Ministério Público dos Estados terão 

legitimidade para propor a ação de responsabilidade cível e CRIMINAL.  

Além disso, a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade, INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. 

Art. 14, § 1º, do PNMA. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 

terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 

ambiente. 

 

Sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), julgue o item a seguir: 

 

4. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Mariana, jovem advogada, foi procurada para dar uma consultoria a uma 

empresa sobre o SNUC, mais especificamente sobre o Parque Nacional.  

Acerca da temática, ela informou corretamente que: 

A) O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais e artificiais. 

B) No Parque Nacional não há a possibilidade de realização de pesquisas. 

C) Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

D) o Parque Nacional pode ser constituído por áreas particulares. 

GABARITO: LETRA C 

 

Primeiramente, necessário mencionar que o Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação 

de ecossistemas naturais, apenas, não tendo a lei incluído o termo “artificiais”.  

Outrossim, no Parque Nacional há, sim, a possibilidade de realização de pesquisas.  
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Por fim, a assertiva contida na letra C corresponde exatamente ao que dispõe a lei. De fato, o Parque 

Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão 

desapropriadas. Não pode, por isso, ser constituída por áreas particulares. 

Art. 11 do SNUC. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e 

o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 

seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

 

Sobre o Código Florestal, julgue o item a seguir: 

5. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Vicente adquiriu um imóvel na zona rural e procurou você, advogado(a), 

para orientá-lo sobre como proceder, pois o alienante informou que o imóvel contemplava Área de 

Preservação Permanente (APP).  

Você, corretamente, informou que: 

A) Caso tenha ocorrido supressão da vegetação, a obrigação de recomposição é de natureza real e 

transmissível ao sucessor.  

B) A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário 

da área, não contemplando a pessoa jurídica de direito privado. 

C) Caso tenha ocorrido supressão da vegetação, a obrigação de recomposição é de natureza real e 

não transmissível ao sucessor. 

D) A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário 

da área, não contemplando a pessoa jurídica de direito público. 

GABARITO: LETRA A 

 

A assertiva contida na letra A é exatamente o que dispõe a lei. De fato, caso tenha ocorrido supressão 

da vegetação, a obrigação de recomposição tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de 

transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 
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Além disso, a vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo 

proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado. Contempla, portanto, pessoa jurídica de direito PRIVADO e PÚBLICO. 

Art. 7º do Código Florestal. A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser 

mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, 

de direito público ou privado. 

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o 

proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição 

da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. 

§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de 

transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 

 

Acerca da Lei de Crimes Ambientais, julgue o item a seguir. 

6. Na Lei de Crimes Ambientais, a desconsideração da personalidade jurídica: 

a) Não é possível, pois não há disposição expressa.  

b) É possível, constituindo-se como um mecanismo de natureza criminal. 

c) Poderá ser admitida sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento 

de prejuízos causados. 

d) Somente poderá ser admitida após a falibilidade da pena restritiva de direitos. 

GABARITO: LETRA C 

 

Convém asseverar, primeiramente, que a desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de 

natureza CÍVEL, que está disposto expressamente na Lei de Crimes Ambientais. Ademais, não é uma 

sanção em si mesma, não é uma pena, por isso não tem natureza criminal. Vejamos:  

Art. 4º da Lei de Crimes Ambientais. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 

 

7. Acerca do que dispõe a Lei Complementar 140/2011, é correto afirmar que controlar a introdução 

no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os 

ecossistemas, habitats e espécies nativas é uma ação administrativa da: 
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a) União, somente. 

b) União e Estados. 

c) União, Estados e DF. 

d) União, Estados, DF e Municípios. 

GABARITO: LETRA A 

 

Importante destacar que é ação administrativa da União controlar a introdução no País de espécies 

exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas. 

O termo “somente” leva o aluno ao erro, por isso é importante se atentar ao que dispõe a lei. Nesse 

caso, de fato, é uma ação administrativa da União. É a literalidade do que estabelece a lei: 

Art. 7º São ações administrativas da União:  

XVII - controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam 

ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;  

 

8. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: O Ministério Público de determinado Estado, diante de danos ao meio 

ambiente, propôs ação civil pública.  

Acerca disso, é correto afirmar que: 

a) Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de 

sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial. 

b) Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de 

sua conduta às exigências legais, mediante pagamento de perdas e danos, que terá eficácia de título 

executivo extrajudicial. 

c) Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de 

sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo judicial. 

d) Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante pagamento de perdas e danos, que 

terá eficácia de título executivo judicial. 

GABARITO: LETRA A 
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A assertiva contida na letra A dispõe exatamente o que está estabelecido na lei. 

Atente-se para as seguintes informações: o correto é mediante COMINAÇÕES e o compromisso de 

ajustamento de conduta tem eficácia de título executivo EXTRAJUDICIAL. 

Art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública. 

 § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento 

de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial. 

 

9. Sobre a realização de audiência pública, com base na Resolução 09/1987 do CONAMA, é correto 

afirmar que: 

a) No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão Federal não 

realizá-la, a licença concedida não terá validade. 

b) Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, 

ou por 5 (cinco) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência 

pública. 

c) No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão Estadual não realizá-la, 

a licença concedida não terá validade. 

d) Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, 

ou por 10 (dez) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência 

pública. 

GABARITO: LETRA C 

 

Importante esclarecer que no caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão 

Estadual (Federal NÃO) não realizá-la, a licença concedida não terá validade. 

Ademais, Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério 

Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização 

de audiência pública. 

MUITA ATENÇÃO para os detalhes da Resolução! 
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Art. 2º da Resolução 09/1987. Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade 

civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente 

promoverá a realização de audiência pública. 

§ 2º. No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão Estadual não realizá-

la, a licença concedida não terá validade.  

 

Sobre a Lei de Resíduos Sólidos, julgue o item a seguir: 

10. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: O município de “Aldeia das Dunas” elaborou o plano de municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos. Estudantes da rede pública de ensino, curiosos para saber qual 

a importância do referido plano, procuraram você, advogado(a) para prestar os devidos 

esclarecimentos. 

Você, corretamente, informou que: 

a) A elaboração do referido plano é condição para o Município, somente, ter acesso aos recursos da 

União. 

b) Serão priorizados no acesso aos recursos da União os Municípios que implantarem a coleta 

seletiva com a participação dos cidadãos. 

c) A elaboração do referido plano é condição para o Município e os Estados, somente, terem acesso 

aos recursos da União. 

d) Serão priorizados no acesso aos recursos da União os Municípios que implantarem a coleta 

seletiva com a participação de cooperativa ou outras formas de associação de catadores. 

GABARITO: LETRA D 

 

Convém esclarecer, inicialmente, que a elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos é condição para o Distrito Federal e os Municípios (Estado NÃO) terem acesso aos recursos da 

União. 

Além disso, Serão priorizados no acesso aos recursos da União os Municípios que implantarem a coleta 

seletiva com a participação de cooperativa ou outras formas de associação de catadores (cidadãos 

NÃO). 

A assertiva contida na letra D é exatamente o que dispõe a Lei, vejamos: 
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Art. 18 da Lei de Resíduos Sólidos. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem 

acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por 

incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 

§ 1º Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:  

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

11. Joíze é fiadora no contrato de locação da casa que Roberta aluga, localizada em Porto das 

Dunas/Ceará. Diante do inadimplemento de vários meses de aluguel, Lívia (proprietária/locadora) 

decide ajuizar ação de cobrança em face da fiadora. Joíze, em sua defesa, alegou que Roberta 

também deveria ser chamada ao processo. Com base no Código de Processo Civil, assinale a 

afirmativa correta. 

 

a) A defesa de Joíze possui embasamento no Código de Processo Civil, uma vez que o chamamento 

ao processo do afiançado é admissível quando requerido na ação em que o fiador for réu. 

b) No caso do chamamento ao processo, a citação deve ser promovida no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de ficar sem efeito o chamamento. 

c) A situação apresenta correspondência com a denunciação à lide e não com o chamamento ao 

processo. 

d) O chamamento ao processo não foi repetido no Novo Código de Processo Civil. 

GABARITO: LETRA A 

 

As hipóteses de intervenção de terceiros previstas no NCPC são as seguintes: 

a) Assistência (art. 119); 

b) Denunciação da lide (art. 125); 

c) Chamamento ao processo (art. 130); 
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d) Desconsideração da personalidade jurídica (art. 133); 

e) Amicus curiae (art. 138); 

 

O chamamento ao processo é um dos mais recorrentes em provas da Exame de Ordem. 

 

A) CORRETA 

O chamamento ao processo é uma intervenção de terceiros no qual o RÉU tem a faculdade de chamar 

outrem para com ele responder solidariamente, sendo esta um tipo de intervenção própria das ações 

de conhecimento.  

Trata-se de uma intervenção coativa ao chamado, o qual não tem a faculdade de aceitar o 

chamamento. 

Art. 130 do CPC. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:  

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; 

 

B) INCORRETA 

O erro está no prazo. São 30 (trinta) dias: 

Art. 131 do CPC. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo 

réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o 

chamamento. 

 

C) INCORRETA 

A denunciação da lide é cabível para que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem 

responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos do resultado desse processo.  

O direito regressivo da parte contra terceiros, portanto, é o fator principal que legítima a denunciação 

da lide. A denunciação da lide tem natureza de verdadeira ação do denunciante contra o denunciado. 

Assim, são duas relações processuais discutidas nos autos de um só processo. 

Art. 125 do CPC. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:  

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a 

fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;  
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II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de 

quem for vencido no processo. 

 

D) INCORRETA 

Como afirmado na letra A, o chamamento ao processo está no Novo CPC e foi corretamente utilizado 

na situação. 

Art. 130 do CPC. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:  

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;  

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;  

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida 

comum. 

 

12. Raimundo Nonato ajuizou ação de danos morais e materiais em face de uma empresa de cartão 

de crédito. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovados por meio de documentos, 

sendo certo que sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de 

demandas repetitivas. Conforme a situação exposta, assinale a afirmativa correta. 

a) A tutela de evidência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. 

b) Será possível a concessão da tutela da evidência, podendo ser dispensada, para tanto, a prévia 

oitiva da ré. 

c) A situação se amolda em tutela de evidência e apenas será concedida quando houver elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

d) Caso ficasse caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 

parte seria caso de tutela de urgência. 

GABARITO: LETRA B 

 

 

A) INCORRETA 

A TUTELA PROVISÓRIA de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. 
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Art. 294 do CPC. A tutela provisória pode fundamentar-se em URGÊNCIA ou EVIDÊNCIA.  

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. 

 

 

B) CORRETA 

A assertiva apresenta total consonância com o artigo 311, II e parágrafo único. 

Art. 311 do CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:  

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;  

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

TUTELA PROVISÓRIA DE 
URGÊNCIA 

CAUTELAR 
ANTECEDENTE

INCIDENTAL

ANTECIPADA
ANTECEDENTE

INCIDENTAL
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C) INCORRETA 

Em verdade, a situação se amolda em tutela de evidência, que será concedida, independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A assertiva tentou 

confundir o aluno. 

Art. 300 do CPC. A TUTELA DE URGÊNCIA será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 

Art. 311 do CPC. A TUTELA DA EVIDÊNCIA será concedida, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:  

 

D) INCORRETA 

Seria caso de tutela de evidência: 

Art. 311 do CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:  

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 

 

 

TUTELA PROVISÓRIA

DE EVIDÊNCIA 

(será concedida, 

independentemente

da demonstração de 

perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil 

do processo)

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte

alegações comprovadas apenas documentalmente + tese 

firmada em repetitivos ou em súmula vinculante

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos + 

o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
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13. Jaciara ajuizou uma ação em face da Empresa Vivo Telefonia S.A., em razão da existência de 

faturas que não apresentavam correspondência com o plano contratual. Preenchidos os requisitos 

essenciais da petição inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designou 

audiência de conciliação ou de mediação. Diante dessa situação hipotética, e de acordo com o CPC, 

é correto afirmar que: 

a) a designação da audiência de conciliação ou de mediação deve ocorreu com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias. 

b) A audiência não será realizada se uma das partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. 

c) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

d) Na audiência de conciliação ou de mediação, não é necessário que as partes estejam 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

GABARITO: LETRA C 

 

A) INCORRETA 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

Art. 334 do CPC. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.  

 

B) INCORRETA 

Ambas as partes devem manifestar, expressamente, desinteresse na composição consensual 

Art. 334 do CPC. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 
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antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.  

§ 4º A audiência não será realizada:  

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;  

 

C) CORRETA 

A assertiva está em total consonância com o § 8º do artigo 334 do CPC: 

Art. 334 do CPC. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.  

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.  

 

D) INCORRETA 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

Art. 334 do CPC. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.  

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

 

 

14. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa 

com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Sobre o tema, julgue o item INCORRETO: 

a) A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não 

obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.  

b) A reconvenção apenas pode ser proposta contra o autor, sedo vedada contra o terceiro.  

c) A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. 
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d) O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. 

GABARITO: LETRA B 

 

A única assertiva que vai de encontro com a legislação é a letra B: 

Art. 343 do CPC. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão 

própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.  

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não 

obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.  

§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.  

§ 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.  

§ 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. 

 

15. O recurso é o instrumento processual utilizado voluntariamente para a reforma, invalidação, 

esclarecimento ou integração de decisão judicial, por legitimado que tenha sofrido prejuízo. Sobre o 

tema, julgue o item correto: 

a) As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo 

de instrumento, são cobertas pela preclusão. 

b) Após as formalidades legais, os autos da apelação serão remetidos ao tribunal pelo juiz, após o 

juízo de admissibilidade 

c) Nas decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova, não é possível a 

interposição de agravo de instrumento por ausência de previsão legal. 

d) Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, 

observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 

GABARITO: LETRA D 

 

A) INCORRETA 

O Novo CPC traz hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões 

interlocutórias no art. 1.015.  
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As demais questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar 

agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de 

apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões: 

Art. 1.009 do CPC. Da sentença cabe apelação.  

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo 

de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, 

eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.  

 

B) INCORRETA 

Os requisitos de admissibilidade dos recursos são exigências formais mínimas a serem observadas pelo 

recorrente para garantir a apreciação de sua irresignação. 

No Novo CPC, não haverá mais juízo de admissibilidade do recurso de apelação no órgão "a quo". De 

acordo com o art. 1.010, § 3º, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos 

ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. 

Art. 1.010 do CPC. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os 

nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de 

reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.  

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.  

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar 

contrarrazões.  

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade. 

 

EXTRÍNSECOS (RELACIONAM-SE AO RECURSO 

PROPRIAMENTE DITO) 

INTRÍNSECOS (RELACIONAM-SE AO 

RECORRENTE) 

Tempestividade Legitimidade 

Preparo Interesse 

Regularidade Formal  

Adequação  
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C) INCORRETA. 

É cabível agravo de instrumento: 

Art. 1.015 do CPC. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:  

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; 

 

D) CORRETA 

O art. 1.021 do CPC preceitua que o agravo interno é o recurso cabível contra decisões proferidas pelos 

relatores nos âmbitos dos tribunais, observando-se, quanto ao processamento, as regras dos 

regimentos internos dos tribunais. 

Art. 1.021 do CPC. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão 

colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 

 

Em suma, nos termos do artigo 1.021, caput, do novo CPC, de toda decisão monocrática proferida pelo 

relator será cabível o agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão que teria 

proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator. 

 

16. A associação “Unidos da Mentoria”, completou 1 ano de instituição no dia 04/10/2020. A 

entidade foi instituída com a finalidade de proteger o meio ambiente e após o rompimento de uma 

barragem em um Município do Estado X, na data de 01/11/2020, está se organizando para propor 

uma ação civil pública, a fim de que o agente causador de dano ambiental seja impedido de continuar 

a praticar o ilícito. Procurado pela associação, você, na qualidade de advogado, daria a orientação 

de 

a) não propor a ação, pois a associação não reúne os dois requisitos previstos em lei para 

ajuizamento da referida ação. 

b) não propor a ação civil pública, pois a legitimidade é exclusiva do Ministério Público. 

c) propor uma ação civil pública, já que a associação está constituída há pelo menos 1 ano e tem, 

entre seus fins institucionais, a defesa do meio ambiente. 

d) é o caso de ajuizamento de uma ação popular. 

GABARITO: LETRA C 
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A) INCORRETA 

A associação pode propor ACP, já que está constituída há pelo menos 1 ano e tem, entre seus fins 

institucionais, a defesa do meio ambiente. Reunindo, portanto, os dois requisitos legais: 

Art. 5º da Lei 7347/1985. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  

V - a associação que, concomitantemente:      

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;      

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 

étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

B) INCORRETA 

O Ministério Público é apenas 1 dos legitimados para propor a ACP.  

NÃO HÁ EXCLUSIVIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

Art. 5º da Lei 7347/1985. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  

I - o Ministério Público;  

II - a Defensoria Pública;       

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;       

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;      

V - a associação que, concomitantemente:      

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 

étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como 

fiscal da lei. 

§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério 

Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 

 

C) CORRETA 

A assertiva possui completo respaldo legal: 
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Art. 5º da Lei 7347/1985. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  

V - a associação que, concomitantemente:      

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;      

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 

étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

D) INCORRETA 

A ação popular não se confunde com a ação civil pública. Apenas o cidadão é parte legítima para 

propor ação popular. 

Art. 5º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 

custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

LEGITIMIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AÇÃO POPULAR 

Art. 5º da Lei 7347/1985. Têm legitimidade para 

propor a ação principal e a ação cautelar:  

qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular 

I - o Ministério Público;   

II - a Defensoria Pública;       

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios;       

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou 

sociedade de economia mista;      

V - a associação que, concomitantemente:      
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a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano 

nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 

proteção ao patrimônio público e social, ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 

livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 

étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

 

17. Sobre as ações de família, julgue os seguintes itens: 

a) Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para 

a mediação e conciliação. 

b) De ofício, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem a 

mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.  

c) Na audiência, as partes poderão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos. 

d) Nessas ações, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. 

GABARITO: LETRA A 

 

a) CORRETA  

A assertiva possui embasamento no artigo 694 do CPC: 

Art. 694 do CPC. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento 

para a mediação e conciliação.  

Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto 

os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.  

 

B) INCORRETA  



Turma OAB  
 

_______________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

O juiz não fará de ofício, apenas a requerimento das partes: 

Art. 694 do CPC. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento 

para a mediação e conciliação.  

Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo 

enquanto os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.  

 

C) CORRETA  

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. É 

obrigatório, não há faculdade. 

Art. 695 do CPC. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela 

provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, 

observado o disposto no art. 694. 

§ 4º Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos. 

 

D) INCORRETA 

Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz. 

Art. 698 do CPC. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse 

de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. 

 

18. A decisão de mérito, transitada em julgado, não pode ser rescindida quando: 

a) resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de 

simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. 

b) ofender a coisa julgada. 

c) violar manifestamente norma jurídica. 

d) for fundada em prova cuja autenticidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser 

demonstrada na própria ação rescisória. 

GABARITO: LETRA D 
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A única assertiva que não possui respaldo na lei é a letra D, já que o que deve ser comprovada é a 

falsidade: 

Art. 966 do CPC. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando 

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de 

simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;  

IV - ofender a coisa julgada;  

V - violar manifestamente norma jurídica;  

VI - for fundada em prova cuja FALSIDADE tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser 

demonstrada na própria ação rescisória;  

 

Atenção! É indispensável que a prova falsa tenha sido determinante do resultado. Se o julgamento está 

fundado em vários elementos ou provas variadas, e a falsidade de uma delas não seja decisiva para o 

resultado, não haverá razão para a rescisória. 

 

19. No prazo para apresentação de resposta, Yan, réu da ação, apresentou não só contestação, mas 

também reconvenção, para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal, contra o 

autor e a esposa deste, a qual, originalmente, não integrava a lide. Considerando essa situação 

hipotética, julgue os itens a seguir. 

a) Yan agiu com base no ordenamento jurídico, pois a reconvenção pode ser proposta contra o autor 

e terceiro. 

b) A desistência da ação obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 

c) Yan apenas pode propor reconvenção pois ofereceu a contestação. 

d) Yan extrapolou a sua possibilidade de defesa quando apresentou a contestação e reconvenção. 

GABARITO: LETRA A 

 

Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a 

ação principal ou com o fundamento da defesa.  

 

A) CORRETA 
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A assertiva está com base no artigo 343 do CPC: 

Art. 343 do CPC. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão 

própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.  

§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.  

 

B) INCORRETA 

A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta 

ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção: 

Art. 343 do CPC. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão 

própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.  

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não 

obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.  

 

C) INCORRETA 

O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação 

Art. 343 do CPC. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão 

própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.  

§ 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. 

 

D) INCORRETA 

A reconvenção possui previsão legal: 

Art. 343 do CPC. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão 

própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.  

 

20. Fábio ajuizou ação de cobrança contra empresa Thayane Joias, revendedora de ouro 18 quilates. 

No transcorrer do processo, foi determinada de ofício uma perícia técnica. Na situação apresentada 

a perícia será: 

a) paga pelo autor do processo. 

b) paga pela empresa ré. 

c) rateada pelas partes. 
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d) custeada pela Fazenda Pública. 

GABARITO: LETRA C 

 

A perícia será rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes: 

Art. 95 do CPC. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo 

a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for 

determinada de ofício ou requerida por ambas as partes 

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, 

ela poderá ser:  

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder 

Judiciário ou por órgão público conveniado;  

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de 

ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal 

respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 

 

 

 

 


