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ARTIGOS DO DIA

Ética

Ética 

Direitos do Advogado 
Art. 6º ao art. 7-B (Estatuto da OAB)
Da Inscrição 
Art. 8º ao 14º (Estatuto da OAB)Art. 8º ao 14º (Estatuto da OAB)

Processo Civil 

Recursos no Processo Civil 
Art. 1009 a 1.014 CPC/15

Tutela de Urgência, Evidência e Antecedente.
Art. 300 a Art. 311 CPC/15
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Ética 

CAPÍTULO II

Dos Direitos do Advogado

Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros 
do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.

ParágrafoParágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça 
devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a 
dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho.

Art. 7º São direitos do advogado:

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;

IIII - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabili-
dade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspon-
dência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou 
apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da OAB;

II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumen-
tos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, 
desde que relativas ao exercício da advocacia; (Redação dada pela Lei nº 11.767, de 2008)

III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procu-
ração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos 
civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;

IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo 
ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulida-
de e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB;

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de 
Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, 
e, na sua falta, em prisão domiciliar;         (Vide ADIN 1.127-8)

VI - ingressar livremente:

a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte 
reservada aos magistrados;
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b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, ser-
viços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de 
expediente e independentemente da presença de seus titulares;

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço 
público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercí-
cio da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que 
se ache presente qualquer servidor ou empregado;

d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, 
ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais;

VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso 
anterior, independentemente de licença;

VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, indepen-
dentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a 
ordem de chegada;

IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de jul-
gamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 
quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido;       (Vide ADIN 1.127-8)      (Vide ADIN 
1.105-7)

X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção su-
mária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou 
afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura 
que lhe forem feitas;

XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, 
contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento;

XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da Admi-
nistração Pública ou do Poder Legislativo;

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Adminis-
tração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem pro-
curação, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, poden-
do tomar apontamentos;

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Adminis-
tração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem pro-
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curação, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a ob-
tenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;             (Redação dada pela 
Lei nº 13.793, de 2019)

XIV - examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de fla-
grante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, po-
dendo copiar peças e tomar apontamentos;

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo 
sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou 
em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apon-
tamentos, em meio físico ou digital;             (Redação dada pela Lei nº 13.245, de 2016)

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartó-
rio ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;

XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias;

XVII - ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em 
razão dela;

XVIII - usar os símbolos privativos da profissão de advogado;

XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva fun-
cionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo 
quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua 
sigilo profissional;

XX - retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após 
trinta minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autorida-
de que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo.

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de 
nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de 
todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou 
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:         (Incluído pela 
Lei nº 13.245, de 2016)

a) apresentar razões e quesitos;         (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)

b) (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)
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§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:

1) aos processos sob regime de segredo de justiça;

2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer cir-
cunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou 
repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, me-
diante representação ou a requerimento da parte interessada;

3) até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os res-
pectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado.

§ 2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou des-
acato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em 
juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos 
que cometer.        (Vide ADIN 1.127-8)

§ 3º O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da pro-
fissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste artigo.

§ 4º O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, em todos os juizados, fóruns, 
tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advo-
gados, com uso e controle assegurados à OAB.     (Vide ADIN 1.127-8)

§ 5º No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função 
de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendi-
do, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator.

§ 6o  Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de ad-
vogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade 
de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado 
de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de re-
presentante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, 
das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como 
dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.             
(Incluído pela Lei nº 11.767, de 2008)

§ 7o  A ressalva constante do § 6o deste artigo não se estende a clientes do advogado 
averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou 
co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade.            
(Incluído pela Lei nº 11.767, de 2008)
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§ 8o  (VETADO)             (Incluído pela Lei nº 11.767, de 2008)

§ 9o  (VETADO)             (Incluído pela Lei nº 11.767, de 2008)

§ 10.  Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício 
dos direitos de que trata o inciso XIV.          (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)

§§ 11.  No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso 
do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda 
não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, 
da eficácia ou da finalidade das diligências.          (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)

§§ 12.  A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento incompleto 
de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no 
caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de au-
toridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar 
o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso 
aos autos ao juiz competente.              (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)

§ 13.  O disposto nos incisos XIII e XIV do caput deste artigo aplica-se integralmente a pro-
cessos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo.              
(Incluído pela Lei nº 13.793, de 2019)

Art. 7o-A. São direitos da advogada:               (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

I - gestante:             (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

a) entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios 
X;          (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

b) reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais;          (Incluído pela Lei nº 13.363, 
de 2016)

II - lactante, adotante ou que der à luz, acesso a creche, onde houver, ou a local adequa-
do ao atendimento das necessidades do bebê;          (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

III - gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações 
orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua 
condição;          (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única pa-
trona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente.          (Incluído pela Lei 
nº 13.363, de 2016)
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§ 1o  Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdu-
rar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação.         (Incluído 
pela Lei nº 13.363, de 2016)

§ 2o  Os direitos assegurados nos incisos II e III deste artigo à advogada adotante ou que 
der à luz serão concedidos pelo prazo previsto no art. 392 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).         (Incluído pela Lei nº 13.363, de 
2016)

§ 3o O direito assegurado no inciso IV deste artigo à advogada adotante ou que der à luz 
será concedido pelo prazo previsto no § 6o do art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de 
2015 (Código de Processo Civil).         (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

Art. 7º-B  Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 
II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei:      (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.    (Incluído pela Lei nº 13.869. de 
2019)

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III

Da Inscrição

Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário:

I - capacidade civil;

II - diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficial-
mente autorizada e credenciada;

III - título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro;

IV - aprovação em Exame de Ordem;

V - não exercer atividade incompatível com a advocacia;

VI - idoneidade moral;

VII - prestar compromisso perante o conselho.

§ 1º O Exame da Ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB.
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§ 2º O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer 
prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, 
além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo.

§ 3º A inidoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante 
decisão que obtenha no mínimo dois terços dos votos de todos os membros do conselho 
competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar.

§§ 4º Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por 
crime infamante, salvo reabilitação judicial.

Art. 9º Para inscrição como estagiário é necessário:

I - preencher os requisitos mencionados nos incisos I, III, V, VI e VII do art. 8º;

II - ter sido admitido em estágio profissional de advocacia.

§§ 1º O estágio profissional de advocacia, com duração de dois anos, realizado nos últimos 
anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior 
pelos Conselhos da OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia cre-
denciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do Código de Ética e 
Disciplina.

§ 2º A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localize 
seu curso jurídico.

§ 3º O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode 
freqüentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins 
de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB.

§ 4º O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se 
inscrever na Ordem.

Art.Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo 
território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento 
geral.

§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, pre-
valecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Consel-
hos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão conside-
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rando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.

§ 3º No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, 
deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional 
correspondente.

§§ 4º O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição su-
plementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra 
ela representando ao Conselho Federal.

Art. 11. Cancela-se a inscrição do profissional que:

I - assim o requerer;

II - sofrer penalidade de exclusão;

III - falecer;

IV - passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia;

V - perder qualquer um dos requisitos necessários para inscrição.

§ 1º Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos II, III e IV, o cancelamento deve ser promovi-
do, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer 
pessoa.

§ 2º Na hipótese de novo pedido de inscrição - que não restaura o número de inscrição 
anterior - deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos I, V, VI e VII do art. 8º.

§ 3º Na hipótese do inciso II deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser 
acompanhado de provas de reabilitação.

Art. 12. Licencia-se o profissional que:

I - assim o requerer, por motivo justificado;

II - passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da 
advocacia;

III - sofrer doença mental considerada curável.

Art.Art. 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento geral, 
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é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui 
prova de identidade civil para todos os fins legais.

Art. 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os docu-
mentos assinados pelo advogado, no exercício de sua atividade.

Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o 
exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia, sem indicação ex-
pressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número 
de registro da sociedade de advogados na OAB.
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TÍTULO II
DA TUTELA DE URGÊNCIA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 300. 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.

§§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução 
real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 
puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

  Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer 
outra medida idônea para asseguração do direito.

 Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo 
prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

IIII - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios neces-
sários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido con-
cedida, sempre que possível.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

DIA 01

LEI SECAPROCESSO CIVIL

@NATILEONARDO



MÉTODO + CRONOGRAMA

OAB
É expressamente proibida a reprodução deste material com intuito lucrativo, seja de forma parcial ou total;

 Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a pe-
tição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, 
a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) 
dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na 
forma do art. 334 ;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 
art. 335 .

§§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo 
será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos 
autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor 
da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto 
no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o 
órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob 
pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

 Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da 
decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput , o processo será extinto.§ 1º No caso previsto no caput , o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou in-
validar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput .

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou 
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invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi con-
cedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o 
juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste 
artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o 
processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos res-
pectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida 
em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

 Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter an-
tecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se obje-
tiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza ante-
cipada, o juiz observará o disposto no art. 303 .

 Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar 
as provas que pretende produzir.

 Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão 
aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento 
comum.

  Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor 
no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que 
deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas 
custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela caute-
lar.
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§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de con-
ciliação ou de mediação, na forma do art. 334 , por seus advogados ou pessoalmente, 
sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 
art. 335 .

 Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o pro-
cesso sem resolução de mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à 
parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

 Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido 
principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o recon-
hecimento de decadência ou de prescrição.

TÍTULO III
DA TUTELA DA EVIDÊNCIA

 Art. 311. 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;

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 con-
trato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, 
sob cominação de multa;
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IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos 
do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

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

 Art. 1.009. 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 suscita-
das em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas 
contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será 
intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões menciona-
das no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

 Art. 1.010. 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.

 Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o rela-
tor:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ;
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II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do re-
curso pelo órgão colegiado.

 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente 
após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executa-
do;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório 
depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formu-
lado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distri-
buição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o 
apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a 
fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões 
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde 
que relativas ao capítulo impugnado.
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 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas 
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir 
desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

IIII - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido 
ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, 
se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno 
do processo ao juízo de primeiro grau.

§§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é im-
pugnável na apelação.

 Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na 
apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
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Gabarito: Letra D.
 1 - Lera D: A exigência de caução, para concessão de tutela provisória de urgência, é ad-
missível como forma de proteção ao ressarcimento de danos que o requerido possa 
sofrer em virtude da tutela. CERTO.
 
A alternativa está de acordo com o disposto no art. 300, § 1º do CPC. Isto porque a tutela 
provisória é concedida por meio de cognição sumária e juízo de mera probabilidade.
 
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução 
real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 
puder oferecê-la.
  
Letra A: A exigência de caução para concessão de tutela provisória de urgência no caso 
em tela é desprovida de fundamento legal, razão pela qual é indevida. ERRADO.
 
A exigência de caução para concessão de tutela provisória de urgência no caso em tela 
tem fundamento legal (art. 300, § 1º, CPC).
 
LetraLetra B: A decisão judicial que condicione a concessão de tutela provisória de urgência à 
prestação de caução é impugnável por meio de preliminar no recurso de apelação. 
ERRADO.
 
A decisão judicial que condicione a concessão de tutela provisória de urgência à pres-
tação de caução é impugnável por meio do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, 
I, CPC).
 
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre:
 
I - tutelas provisórias;
 
LetraLetra C: A decisão está em desconformidade com o Código de Processo Civil, pois a 
caução para a concessão de tutela provisória deve ser de, no mínimo, 50% do valor 
econômico da pretensão. ERRADO.
 
A decisão está em conformidade com o CPC, que não faz referência a valores máximo e 
mínimo; apenas determina que a caução deve ser idônea para ressarcir os danos que a 
parte pode sofrer.
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2- Gabarito: Letra B.
 
Letra B: incorreta, pois, se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas docu-
mentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como no caso, 
a liminar pode ser deferida. CERTO.
 
A decisão está incorreta, pois se trata de tutela de evidência, hipótese na qual, podendo 
as alegações de fato ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 
em julgamento de casos repetitivos, como no caso, a liminar pode ser deferida (art. 311, II, 
CPC).
Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
...
IIII - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
A tutela de evidência é tutela provisória que permite ao juiz antecipar uma medida satis-
fativa, transferindo para o réu o ônus da prova porque há a possibilidade de aferir a exis-
tência de elementos que não só evidenciem a probabilidade do direito, mas a sua exis-
tência (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 9ª ed., Sa-
raiva, 2018, p. 345).
 
Letra A: correta, pois, ainda que o autor tenha razão, o devido processo legal impõe que 
seu direito seja reconhecido apenas na sentença, exceto na hipótese de urgência, o que 
não é o caso. ERRADO.
 
OO devido processo legal impõe que seu direito seja reconhecido não apenas na sentença, 
mas em qualquer fase do processo em tutela provisória, que pode ser baseada na ur-
gência, o que não é caso, ou na evidência, hipótese da questão.
 
A tutela provisória é espécie de tutela diferenciada proferida mediante cognição su-
mária, fundada na verossimilhança ou na evidência, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda 
não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica, 
razão pela qual tem natureza provisória, pode ser revogada ou modificada a qualquer 
tempo. Excepcionalmente, pode ser fundada em cognição exauriente, quando o juiz a 
concede na sentença (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual 
Civil, 11ª Ed., JusPodivm, 2019, p. 485).
 
A tutela provisória de urgência pode ser tutela antecipada ou tutela cautelar (art. 294, 
CPC).
Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
 
Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser con-
cedida em caráter antecedente ou incidental.
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A tutela antecipada é concedida pela forma de satisfação antecipada do direito ou pelo 
deferimento de medida protetiva, quando houver elementos que evidenciem a probabili-
dade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora) ou o risco ao 
resultado útil do processo, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer 
perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Di-
reito Processual Civil Esquematizado, 9ª ed., Saraiva, 2018, p. 330).
 
A tutela cautelar é conservativa dos elementos do processo, assegurando a futura exe-
cução da sentença. Ao requerê-la o litigante deve demonstrar uma aparência de direito 
(fumus boni iuris) e o receio fundado de um dano iminente e de difícil reparação (pericu-
lum in mora) (Humberto Theodoro Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 59ª Ed, Foren-
se, 2018, p. 173).
 
Esquematicamente temos o seguinte quadro de tutelas provisórias:
 
Tutela
provisória Tutela de urgência: baseia-se na demonstração da probabilidade do direito 
pleiteado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tutela antecipada: 
é satisfativa porque defere o próprio direito material requerido.
  Tutela cautelar: não é satisfativa, tem por objetivo assegurar a efetividade do proces-
so.
 Tutela de evidência: antecipa a tutela requerida baseada em elementos que demons-
tram não só a probabilidade, mas a existência do direito. Transfere para o réu o ônus da 
prova. 
 
O devido processo legal é uma cláusula geral e direito fundamental (art. 5º, LIV, CF) de 
conteúdo complexo: é composto pelo contraditório, a ampla defesa, isonomia, publicida-
de, juiz natural etc, tudo como forma de sua concretização e conteúdo mínimo porque 
está em constante progresso. É uma garantia contra o exercício abusivo do poder que 
confere a todo sujeito de direito o direito fundamental a um processo devido, justo e 
equitativo (Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual civil, vol. 1, 21ª ed., Juspodivm, 2019, 
p. 91).
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
Letra C: correta, pois a liminar só poderia ser deferida se, em vez de tese firmada em sede 
de recurso repetitivo, houvesse súmula vinculante favorável ao pleito do autor. ERRADO.
 
A liminar pode ser deferida caso os fatos sejam comprovados apenas pela via documen-
tal e exista tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante 
(art. 311, II e par. único, CPC).
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Letra D: incorreta, pois a tutela de evidência sempre pode ser concedida liminarmente. 
ERRADO.
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A tutela de evidência somente pode ser concedida liminarmente na hipótese dos fatos 
puderem ser comprovados apenas pela via documental e exista tese firmada em julga-
mento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II, CPC) e quando se tratar 
de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de de-
pósito (art. 311, III, CPC), conforme estabelece o art. 311, par. único do CPC.
Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
...
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do con-
trato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, 
sob cominação de multa;

3-
GABARITO: LETRA D.
 
Letra D: O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, pois é necessária a 
oitiva do réu antes de concedê-la com fundamento no abuso do direito de defesa. CERTO.
 
AA juíza errou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, pois é necessária a oitiva 
do réu antes de concedê-la com fundamento no abuso do direito de defesa. O abuso do 
direito de defesa permite a concessão de tutela de evidência (art. 311, I, CPC), mas é uma 
hipótese em que o juiz não pode decidir liminarmente (art. 311, par. único, CPC), o que é 
lógico porque ainda não houve o exercício da defesa.
 
Art.Art. 311.  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;
...
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
  
A tutela de evidência (art. 311, CPC) é tutela provisória que permite ao juiz antecipar uma 
medida satisfativa ou cautelar, transferindo para o réu o ônus da prova porque há a pos-
sibilidade de aferir a existência de elementos que não só evidenciem a probabilidade do 
direito, mas a sua existência (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Es-
quematizado, 8ª ed., Saraiva, EBOOK, 2017, p. 1.039).
 
Letra A: O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, na medida em que 
esta somente é cabível quando há súmula vinculante sobre o tema. ERRADO. 
 
Não é somente na hipótese de haver súmula vinculante que se admite a tutela de evi-
dência (art. 311, II, CPC). Além dela há mais três hipóteses relacionadas no art. 311 do CPC.
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.Art. 311.  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;
 
IIIIII - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do con-
trato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, 
sob cominação de multa;
 
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos 
do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
 
O erro da juíza foi conceder a tutela de evidência liminarmente, antes da apresentação 
da defesa.
 
Letra B: O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, pois a apresen-
tação de contestação padronizada em outro processo configura abuso de direito de 
defesa. ERRADO.
 
A juíza errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência. A apresentação de contes-
tação padronizada em outro processo não configura abuso de direito de defesa.
 
Letra C: O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, uma vez que, 
assim como na tutela de urgência, é dever do juiz conceder a tutela independentemente 
da oitiva do réu. ERRADO.
 
A tutela de evidência não é tutela de urgência. A tutela de urgência, ao lado da tutela de 
evidência, é espécie de tutela provisória (art. 294, caput, CPC).
 
Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
 
AA tutela provisória é espécie de tutela diferenciada proferida mediante cognição su-
mária, fundada na verossimilhança ou na evidência, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda 
não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica, 
razão pela qual tem natureza provisória, pode ser revogada ou modificada a qualquer 
tempo. Excepcionalmente, pode ser fundada em cognição exauriente, quando o juiz a 
concede na sentença (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual 
Civil, 9ª Ed., JusPodivm, 2017, p. 483).
 
Esquematicamente temos o seguinte quadro de tutelas provisórias:
Tutela
provisória Tutela de urgência: baseia-se na demonstração da probabilidade do direito 
pleiteado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tutela antecipada: 
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: é satisfativa porque defere o próprio direito material requerido.
  Tutela cautelar: não é satisfativa, tem por objetivo assegurar a efetividade do proces-
so.
 Tutela de evidência: antecipa a tutela requerida baseada em elementos que demons-
tram não só a probabilidade, mas a existência do direito. Transfere para o réu o ônus da 
prova. 

4- Gabarito: 

Letra C.
 
Letra C: O(A) advogado(a) agiu corretamente, sendo possível a formulação de requeri-
mento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento de medicamento. CERTO.
 
O(A) advogado(a) agiu corretamente porque o art. 303, caput, do CPC permite a formu-
lação de tutela antecipada de forma antecedente.
 
Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a pe-
tição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
 
A tutela antecipada antecedente, espécie de tutela provisória de urgência satisfativa, é 
aquela requerida dentro do processo em que se pretende pedir a tutela definitiva, no in-
tuito de adiantar seus efeitos, mas antes da formulação do pedido de tutela final, hipóte-
se na qual o requerente deve expor a lide, o direito que se busca realizar (e sua probabili-
dade) e o perigo da demora (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, Curso 
de Direito Processual Civil, vol. 2, 13ª Ed., Juspodivm, 2018, p. 693).
 
Letra A: O(A) advogado(a) de Márcia fez uso da denominada tutela da evidência, em que 
se requer a demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 
ERRADO.
 
O(A)O(A) advogado(a) de Márcia fez uso da denominada tutela da urgência, na espécie 
tutela antecipada. A tutela de evidência não pode ser concedida de forma antecipada; 
somente a tutela de urgência pode ser concedida desta forma (art. 294, par. único, CPC).
 
Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser con-
cedida em caráter antecedente ou incidental.
 
A tutela de urgência e a de evidência são espécies de tutela provisória (art. 294, caput, 
CPC).
 
Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
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A tutela provisória é espécie de tutela diferenciada proferida mediante cognição su-
mária, fundada na verossimilhança ou na evidência, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda 
não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica, 
razão pela qual tem natureza provisória, pode ser revogada ou modificada a qualquer 
tempo. Excepcionalmente, pode ser fundada em cognição exauriente, quando o juiz a 
concede na sentença (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual 
Civil, 10ª Ed., JusPodivm, 2018, p. 483).
 
AA tutela de urgência é tutela provisória concedida pela forma de satisfação antecipada 
do direito ou pelo deferimento de medida protetiva, quando houver elementos que evi-
denciem a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in 
mora) ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), isto é, risco de que 
sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil repa-
ração (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 9ª ed., Sa-
raiva, 2018, p. 330).
 
Art. 300.  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.
 
AA tutela de evidência (art. 311, CPC) é tutela provisória que permite ao juiz antecipar uma 
medida satisfativa, transferindo para o réu o ônus da prova porque há a possibilidade de 
aferir a existência de elementos que não só evidenciem a probabilidade do direito, mas 
a sua existência (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 
9ª ed., Saraiva, 2018, p. 345).
 
Art.Art. 311.  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;
 
IIII - 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 con-
trato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, 
sob cominação de multa;
 
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos 
do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Esquematicamente temos o seguinte quadro de tutelas provisórias:
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Tutela
provisória Tutela de urgência: baseia-se na demonstração da probabilidade do direito 
pleiteado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tutela antecipada: 
é satisfativa porque defere o próprio direito material requerido.
  Tutela cautelar: não é satisfativa, tem por objetivo assegurar a efetividade do proces-
so.
 Tutela de evidência: antecipa a tutela requerida baseada em elementos que demons-
tram não só a probabilidade, mas a existência do direito. Transfere para o réu o ônus da 
prova. 
 
Letra B: O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa 
de pedir e do pedido final é requisito do requerimento de tutela antecedente. ERRADO.
 
O procedimento adotado está correto, pois não é necessária a formulação completa da 
causa de pedir para requerer a tutela antecedente; exige-se apenas a indicação do 
pedido final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano 
ou do risco ao resultado útil do processo (art. 303, caput, CPC).
 
Letra D: Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não 
há elementos para a concessão da tutela antecipada. ERRADO.
  
Caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, 
deverá determinar a emenda da petição inicial em 5 dias (art. 303, § 6º, CPC).
 
§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o 
órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob 
pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

5- Gabarito: Letra A. 5- Gabarito: Letra A. 
 
Letra A: Será possível a concessão da tutela da evidência, podendo ser dispensada, para 
tanto, a prévia oitiva da ré. CERTO.
 
No caso da questão é possível a concessão da tutela da evidência, com fundamento no 
art. 311, II do CPC.
  
Art. 311.  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;
 
NasNas hipóteses de tutela liminar de evidência a alta probabilidade de êxito da demanda 
autoriza o juiz a decidir em desfavor de uma das partes sem que ela seja previamente 
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 ouvida (art. 9º, par. único, II, CPC).
 
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 
ouvida.
Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica:
...
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
 
A tutela de evidência é tutela provisória que permite ao juiz antecipar uma medida satis-
fativa, transferindo para o réu o ônus da prova porque há a possibilidade de aferir a exis-
tência de elementos que não só evidenciem a probabilidade do direito, mas a sua exis-
tência (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 9ª ed., Sa-
raiva, 2018, p. 345).
 
Letra B: A concessão da tutela de urgência poderá ser liminar e independerá da demons-
tração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. ERRADO.
 
A hipótese da questão é de tutela de evidência e não de urgência. Por outro lado a con-
cessão da tutela de urgência poderá ser liminar (art. 9º, I, CPC) e dependerá da demons-
tração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
 
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 
ouvida.
 
Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica:
 
I - à tutela provisória de urgência;
  
Art. 300.  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.
 
AA tutela de urgência é tutela provisória concedida pela forma de satisfação antecipada 
do direito ou pelo deferimento de medida protetiva, quando houver elementos que evi-
denciem a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in 
mora) ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), isto é, risco de que 
sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil repa-
ração (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 9ª ed., Sa-
raiva, 2018, p. 330).
 
Letra C: A tutela antecipada que for concedida em caráter incidental torna-se estável se, 
da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso, levando à extinção 
do processo. ERRADO.
 
A tutela antecipada que for concedida em caráter antecipado torna-se estável se, da 



MÉTODO + CRONOGRAMA

OAB
É expressamente proibida a reprodução deste material com intuito lucrativo, seja de forma parcial ou total;

DIA 01

QUESTÕES
@NATILEONARDO

COMENTADAS
 decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso, levando à extinção do 
processo (art. 304, caput e § 1º, CPC).
 
Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a pe-
tição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
 
Art. 304.  A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da 
decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.
 
§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.
 
AA tutela antecipada concedida em caráter incidental não se estabiliza, seguindo o pro-
cesso seu curso normal, podendo ser modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, 
CPC).
 
Letra D: Concedida a tutela de urgência ou da evidência, somente poderá ser revogada 
até o fim da instrução processual. ERRADO.
 
A tutela provisória (de urgência ou de evidência), conserva sua eficácia na pendência do 
processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada (art. 296, caput, 
CPC).
 
Art. 296.  A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, 
a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

6- 

Gabarito: Letra C.Gabarito: Letra C.
 
Letra C: Poderá ser iniciada a execução provisória, pois a sentença que condena a pagar 
alimentos começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. CERTO.
 
A alternativa está de acordo com o disposto no art. 1.012, § 1º, II e § 2º do CPC).
 
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
 
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente 
após a sua publicação a sentença que:
 
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
 
II - condena a pagar alimentos;II - condena a pagar alimentos;
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III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executa-
do;
 
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
 
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
 
VI - decreta a interdição.
 
§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório 
depois de publicada a sentença.
 
Letra A: A sentença não pode ser executada neste momento, pois o recurso de apelação 
possui efeito suspensivo. ERRADO.
  
A sentença que condena ao pagamento de alimentos não tem efeito suspensivo auto-
mático (art. 1.012, § 1º, II, CPC), pode ser executada após sua publicação.
 
Letra B: A sentença não pode ser executada, uma vez que a sentença declaratória não 
permite a execução provisória. ERRADO.
 
A sentença pode ser executada, uma vez que se trata de sentença condenatória de 
pagar alimentos.
 
Letra D: Pode ser iniciada execução provisória, pois os recursos de apelação nunca pos-
suem efeito suspensivo. ERRADO.
 
Pode ser iniciada execução provisória, pois o recurso de apelação nesta hipótese não 
tem efeito suspensivo.
 
A regra é a existência de efeito suspensivo automático no recurso de apelação (art. 1.012, 
caput, CPC), o que impede a execução provisória da sentença.

7- Gabarito: Letra B.
 
LetraLetra B: interpor Apelação Cível, no prazo de 15 dias úteis, objetivando a reforma da sen-
tença, e pleitear efeito suspensivo diretamente ao tribunal, por pedido próprio, durante a 
tramitação da apelação em primeiro grau. CERTO.
 
Como a tutela antecipada foi concedida na sentença, quando o juiz julgou procedente o 
pedido, o recurso cabível é a apelação (art. 1.009, caput, CPC), que deve ser interposta no 
prazo de 15 dias (art. 1.003, § 5º, CPC), objetivando a reforma da sentença, na qual pode 
pleitear efeito suspensivo diretamente ao tribunal, por pedido próprio, durante a trami-
tação da apelação em primeiro grau, já que se trata de hipótese em a apelação não tem 
efeito suspensivo automático (art. 1.012, § 1º, V, CPC)



MÉTODO + CRONOGRAMA

OAB
É expressamente proibida a reprodução deste material com intuito lucrativo, seja de forma parcial ou total;

DIA 01

QUESTÕES
@NATILEONARDO

COMENTADAS
 
Art. 1.003, § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos 
e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
 
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
 
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
 
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente 
após a sua publicação a sentença que:
...
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
 
LetraLetra A: interpor Recurso Extraordinário, no prazo de 15 dias úteis, para que o Supremo Tri-
bunal Federal reforme a sentença e pleiteando efeito suspensivo. ERRADO.
 
O recurso adequado é a apelação (art. 1.009, caput, CPC).
 
Letra C: impetrar Mandado de Segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como 
autoridade coatora o juízo sentenciante, para sustar os efeitos da sentença. ERRADO.
 
O recurso cabível é a apelação.
 
Letra D: interpor Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias úteis, para reforma da tutela 
antecipada. ERRADO.
 
Não cabe agravo de instrumento porque a decisão proferida foi uma sentença.

8- Gabarito: Letra C.8- Gabarito: Letra C.
 
Letra C: A apelação interposta em face de sentença que julga improcedentes os embar-
gos à execução é dotada de efeito meramente devolutivo, o que não impede a prática de 
atos de constrição patrimonial, tal como a penhora. CERTO.
 
A apelação interposta em face de sentença que julga improcedentes os embargos à 
execução é dotada de efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do 
CPC. O recurso dotado apenas de efeito devolutivo não impede a execução provisória da 
decisão.
 
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente 
após a sua publicação a sentença que:
......
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executa-
do;
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Os efeitos dos recursos são as consequências jurídicas da recorribilidade, da interpo-
sição ou do seu julgamento. O efeito suspensivo consiste na ineficácia da decisão, a qual 
não pode ser objeto de execução, nem mesmo provisória. O efeito devolutivo consiste na 
transferência da matéria impugnada do órgão judiciário que proferiu a decisão para o 
órgão judiciário com competência para conhecer o recurso (Bernardo Pimentel Souza, 
Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação rescisória, 10ª Ed., Saraiva, 2014, p. 58 a 60).
 
Letra A: A penhora foi indevida, tendo em vista que os embargos à execução possuem 
efeito suspensivo decorrente de lei. ERRADO.
 
A penhora não foi indevida, tendo em vista que os embargos à execução não possuem 
efeito suspensivo decorrente de lei (art. 919, caput, CPC).
 
Art. 919.  Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
  
Letra B: O recurso de apelação interposto por Cláudio é dotado de efeito suspensivo por 
força de lei, tornando a penhora incorreta. ERRADO.
 
O recurso de apelação interposto por Cláudio não é dotado de efeito suspensivo por 
força de lei, penhora é correta.
 
LetraLetra D: O recurso de apelação não deve ser conhecido, pois o pronunciamento judicial 
que julga os embargos do executado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, de-
vendo ser impugnada por meio de agravo de instrumento. ERRADO.
 
O recurso de apelação deve ser conhecido, pois o pronunciamento judicial que julga os 
embargos do executado tem natureza jurídica de sentença.

9- 

Resposta: C.
 
Letra C: interpor Apelação, impugnando o deferimento da tutela provisória e a conde-
nação final à obrigação de fazer. CERTO.
 
O advogado de Maria deve interpor o recurso de apelação (art. 1.013, § 5º, CPC) porque o 
deferimento da tutela provisória (art. 1.013, § 5º, CPC) e a condenação à obrigação de 
fazer (art. 1.009, caput, CPC) deram-se através de sentença.
 
Art. 1.009.  Da sentença cabe apelação.
 
Art.Art. 1.013, § 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória 
é impugnável na apelação.
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A tutela provisória de urgência incidental (requerida dentro do processo em que se pede 
a tutela definitiva) pode ser concedida liminarmente (no início do processo, sem oitiva 
da parte contrária), no curso do processo, na sentença ou em grau recursal. Quando é 
concedida liminarmente ou no curso do processo pelo juiz singular, o recurso cabível é o 
agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC), por se tratar de decisão interlocutória. Quando 
é concedida na sentença o recurso cabível é a apelação (art. 1.013, § 5º, CPC) e quando 
concedida em grau recursal cabe agravo interno, se a concessão se deu através de de-
cisãocisão monocrática do relator do recurso (art. 1.021, caput, CPC), ou cabe recurso especial, 
se a concessão se deu através de acórdão (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 
Oliveira, Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 11ª Ed., Juspodivm, 2016, p. 600).
 
Art. 1.015.  Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre:
 
I - tutelas provisórias;
 
Art. 1.021.  Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo 
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno 
do tribunal.
 
LetraLetra A: impetrar Mandado de Segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como 
autoridade coatora o juízo sentenciante. ERRADO.
 
O mandado de segurança não pode ser utilizado porque há previsão legal de recurso 
para impugnar a decisão.
 
LetraLetra B: interpor Agravo de Instrumento, impugnando o deferimento da tutela provisória, 
pois ausentes seus requisitos. ERRADO.
 
Não cabe agravo de instrumento porque não se trata de decisão interlocutória.
 
Letra D: interpor Agravo de Instrumento, impugnando a tutela provisória e a condenação 
final à obrigação de fazer. ERRADO.
  
Tanto a concessão da tutela provisória quanto a condenação à obrigação de fazer 
devem ser impugnadas através de apelação porque foram decididas na sentença.

10- 

Resposta: B.
 
OO novo CPC eliminou o juízo de admissibilidade da apelação no primeiro grau de juris-
dição (art. 1.010, § 3º): este exame cabe apenas ao tribunal.
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§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal 
pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
 
DianteDiante da usurpação de competência perpetrada pelo juízo de primeira instância cabe o 
ajuizamento de Reclamação ao Tribunal de Justiça com a finalidade de preservar a sua 
competência (art. 988, I, CPC): é o Tribunal de Justiça que deve realizar o juízo de admis-
sibilidade do recurso de apelação para conhecê-lo ou não (Fredie Didier Jr. e Leonardo 
José Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13ª ed., Juspodivm, 2016, 
p. 193).
 
Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
 
I - preservar a competência do tribunal;
 
Nesse sentido, enunciado 207 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: "Cabe re-
clamação, por usurpação da competência do tribunal de justiça ou tribunal regional fe-
deral, contra a decisão de juiz de 1º grau que inadmitir recurso de apelação".

11- 

Gabarito: Letra D.
 
O estágio profissional de advocacia terá duração de 02 (dois) anos a ser realizados nos 
últimos anos do curso jurídico. 
 
PodePode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior pelos Conselhos da 
OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, 
sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do Código de Ética e Disciplina.
 
Para tanto, nos termos do que estabelece o artigo 9º, § 2º do Estatuto da Advocacia e 
OAB, a inscrição do estagiário deverá ser feita perante o Conselho Seccional em cujo te-
rritório se localize seu curso jurídico.
Art. 9º
[...]
§ 2º A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localize 
seu curso jurídico.
 
NessasNessas condições, vamos identificar a alternativa que contempla adequadamente o 
local em que "Lia", aluna do oitavo período de uma Faculdade de Direito, deve providen-
ciar sua inscrição na OAB como estagiária.
 
a)  a sede do escritório onde atuará. INCORRETA 
b)  a sede principal da sua atividade de estagiária de advocacia. INCORRETA 
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c)  o seu domicílio de pessoa física. INCORRETA 
d)  a Faculdade de Direito em que estuda. CORRETA
 
Conforme estabelece o artigo 9º, § 2º do Estatuto da Advocacia e OAB a inscrição de es-
tagio deverá ser realizada no Conselho Seccional em cujo território se localize a Faculda-
de de Direito em que o estagiário estuda.

12- 

Gabarito: Letra C.
 
Questão típica de exame de ordem que envolve vários personagens e cada um com suas 
particularidades. Para identificar a alternativa correta vamos desmembrar os sujeitos 
envolvidos e suas características:
* Carlos é aluno do primeiro período do curso de Direito.
* Vinícius é bacharel em Direito, que ainda não realizou o Exame da Ordem.* Vinícius é bacharel em Direito, que ainda não realizou o Exame da Ordem.
* Fernanda é advogada inscrita na OAB.
 
Levando em consideração que todos foram aprovados em concurso público realizado 
por Tribunal de Justiça para o preenchimento de vagas de Técnico Judiciário, temos que 
a investidura no mencionado cargo constitui atividade incompatível com a advocacia, 
nos termos do artigo 28, inciso IV do Estatuto da Advocacia e OAB.
Art.Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes ativida-
des:
[...]
IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer 
órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;
 
Diante das considerações propostas, vamos analisar e julgar as afirmativas que seguem:
 
a)  Carlos não poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição de ensino superior 
em que está matriculado. INCORRETA
Carlos, aluno do primeiro ano do Curso de Direito, poderá frequentar o estágio ministrado 
pela respectiva instituição de ensino superior, mesmo que exerça atividade incompatível 
com a advocacia, para fins de aprendizagem, sendo, no entanto, vedada a inscrição 
como estagiário junto à OAB.
  
Esta é a regra prevista no artigo 9º, § 3º do Estatuto da Advocacia e OAB.
Art. 9º.
[...]
§ 3º O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode 
frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins 
de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB.
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b)  Vinícius preencherá os requisitos necessários para ser inscrito como advogado na 
OAB, caso venha a ser aprovado no Exame da Ordem. INCORRETA
 
Vinicius, bacharel em Direito, com a investidura no cargo público vinculados direta ou in-
diretamente a órgão do Poder Judiciário está impedido de exercer a advocacia, confor-
me determina o artigo 28, inciso IV do Estatuto da Advocacia e OAB.
 
Assim, caso seja aprovado na OAB terá seu pedido de inscrição indeferido.
 
c)  Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB cancelada de ofício ou em virtude de co-
municação que pode ser feita por qualquer pessoa. CORRETA
 
A partir da investidura de Fernanda (advogada inscrita na OAB) em cargo público na es-
trutura do Poder Judiciário, deverá ter sua inscrição na OAB cancelada, de ofício, pelo 
conselho competente, ou em razão de comunicação por qualquer pessoa, conforme es-
tabelece o artigo 11, IV e § 1º do Estatuto da Advocacia e OAB.
Art. 11. Cancela-se a inscrição do profissional que:
[...]
IV - passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia;
[...]
§ 1º Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos II, III e IV, o cancelamento deve ser promovi-
do, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer 
pessoa.
 
d)  Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB suspensa, restaurando-se o número em 
caso de novo pedido. INCORRETA
 
Diante do caráter definitivo da atividade incompatível exercida por Fernanda, sua ins-
crição não poderá ser suspensa, mas sim cancelada, nos termos do que estabelece o 
artigo 11, inciso IV do Estatuto da Advocacia e OAB.
 
Nessas condições, verifica-se que somente a alternativa C está correta e contempla 
adequadamente o quadro normativo vigente.

13 - 

Gabarito LETRA B.
 
Esta questão apresenta letra de lei do Estatuto da OAB, o qual expõe que "A inidoneidade 
moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obten-
ha no mínimo dois terços dos votos de todos os membros do conselho competente, em 
procedimento que observe os termos do processo disciplina".
Resumindo:
Quem pode suscitar idoneidade moral? - Qualquer pessoa
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Como será a decisão? - dois terços dos votos dos membros de conselho competente.
Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário:
§ 3º A inidoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante 
decisão que obtenha no mínimo dois terços dos votos de todos os membros do conselho 
competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplina
Desta forma, vemos que apenas a LETRA B está correta.

14- 14- 

Gabarito LETRA D.
 
À luz do Estatuto da OAB, a inscrição principal do advogado deverá ser realizada no Con-
selho Seccional do território cujo estabeleça seu DOMICÍLIO PROFISSIONAL.
 
Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo 
território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento 
geral.
 
§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, pre-
valecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.
Visto que Gennaro continua exercendo suas funções na Capital Paulista e somente retor-
na para sua moradia quando não tem atividades profissionais, não exercendo a ativida-
de no domicílio da moradia, apenas a LETRA D está correta.

15- Gabarito Letra A. 
 
No caso hipotético, Pedro deve realizar o estágio profissional mantido em sua respectiva 
instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada sua inscrição como es-
tagiário na OAB.
 
A fundamentação segue abaixo:
 
Art. 9º  § 3º O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia 
pode freqüentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para 
fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB
Por sua vez, a atividade de advocacia é incompatível com alguns cargos, entre eles o de 
diretor de instituição financeira privada.
 
Art.Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes ativida-
des:
(...)
VIII - ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive 
privadas.
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16- 
GABARITO - C
 
ComoComo característica marcante na formulação de questões da banca organizadora do 
Exame da OAB, o enunciado aborda situação hipotética e exige do candidato a aplicabili-
dade dos dispositivos legais. Sobre a questão em análise, é necessário compreender o 
que determina a lei acerca dos direitos e prerrogativas dos(as) advogados(as) com 
base no que estabelece o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, 
expresso na Lei Federal 8.906/94.
 
Na hipótese, a advogada Clotilde durante atuação profissional, proferiu palavras contra 
a parte adversa nos autos do processo, durante sua manifestação oral. Diante das pala-
vras proferidas, a pessoa mencionada alegou que teria sido vítima de crime de injúria, 
supostamente praticado pela Advogada.
 
Dentre os direitos e prerrogativas no exercício da advocacia, o advogado possui imuni-
dade profissional, a qual pressupõe que suas manifestações, quando proferidas no exer-
cício regular de suas atividades jurídicas, não constituem injúria ou difamação.
 
ATENÇÃO: O crime de desacato não se encontra protegido pela imunidade profissional do 
advogado, por força da ADIN 1.127-8.
 
Acerca da imunidade profissional do advogado é importante saber:
1. não constitui injúria ou difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte;
2. quando proferidas no exercício de suas atividades profissionais;
3. seja em juízo ou fora dele;
4. sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.
 
Esta é a norma prevista no artigo 7º, § 2º da Lei Federal 8.906/94:
Art. 7º.Art. 7º.
[...]
§ 2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou des-
acato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em 
juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos 
que cometer.
 
Diante do contexto jurídico proposto, vamos identificar a alternativa correta. 
 
a)  as palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de se tutelar a adequa-
da condução da atividade jurisdicional. Além disso, Clotilde poderá responder discipli-
narmente perante a OAB pelos excessos que tiver cometido. INCORRETA
b)  a imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas 
não constituem injúria, tampouco são passíveis de responsabilização disciplinar perante 
a OAB, independentemente da alegação de excesso. INCORRETA 
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c)  a imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não 
constituem injúria. Contudo, ela poderá responder disciplinarmente perante a OAB pelos 
excessos que tiver cometido. CORRETA
d)  as palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de se tutelar a ade-
quada condução da atividade jurisdicional. Contudo, não são passíveis de responsabili-
zação disciplinar perante a OAB, independentemente da alegação de excesso. INCORRE-
TA
 
Diante do exposto, a adequada interpretação do Artigo 7º, § 2º do Estatuto da Advocacia 
e da OAB conduz o candidato à alternativa C, pois contempla adequadamente o que es-
tabelece a legislação vigente quanto a prerrogativa de imunidade profissional.

17- GABARITO - B
 
A questão exige do candidato conhecimento específico sobre os direitos e prerrogativas 
das advogadas:
* gestantes,
* lactantes,
* adotante;
* que der à luz.
 
Assim,Assim, para identificar a alternativa correta, vamos analisar e julgar as afirmativas pro-
postas com base no que estabelece o Estatuto da Advocacia e OAB sobre os direitos da 
advogada adotante.
 
a)  Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, terá direito a reserva 
de vaga na garagem. INCORRETA 
O direito a reserva de vaga específica na garagem dos fóruns ou tribunais é assegurado 
somente as advogadas gestantes.
 
Esta é a norma prevista no artigo 7º-A, inciso I, "b" da Lei Federal 8.906/94:
Art. 7o-A. São direitos da advogada:               
I - gestante: 
[...]
b) reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais;   b) reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais;   
 
b)  Maria terá preferência de ordem para a realização da audiência, mediante compro-
vação de sua condição. CORRETA 
Desde que se comprove a condição de adotante, a advogada Maria terá direito à pre-
ferência na ordem para a realização de audiêcia.
 
Assim, estabelece o artigo 7º-A, III da Lei Federal 8.906/94:
Art. 7º-A. São direitos da advogada:  
[...]
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III - gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações 
orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua 
condição;     
 
c)  Maria terá o prazo para apresentar a contestação interrompido, desde que notifique 
o cliente por escrito. INCORRETA 
AA advogada adotante ou que der a luz terá o direito de requerer a suspensão de prazos 
processuais:
* quando for a única patrona da causa;
* tenha notificado seu cliente por escrito.
 
Esta é a norma prevista no artigo 7º-A, inciso IV do Estatuto da Advocacia e OAB que 
assim assegura:
Art. 7º-A. São direitos da advogada:    Art. 7º-A. São direitos da advogada:    
[...]
IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única pa-
trona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente.   
 
O erro da afirmativa é que os prazos serão suspensos, e não há interrupção do processo 
ou de seus prazos. Ademais, carece a afirmativa do requisito fundamental para que 
ocorra a suspensão de prazos (além da notificação por escrito ao cliente) o fato da ad-
vogada ser a única patrona da causa.
 
d)  Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser sub-
metida a detectores de metais e aparelhos de raio X, se estiver acompanhada de João. 
INCORRETA
 
A entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio X 
somente será autorizado à advogada gestante, nos termos do artigo 7º-A, inciso I, "a" da 
Lei 8.906/94, o qual não se estende as advogadas adotantes.
Art. 7o-A. São direitos da advogada:              
I - gestante:      
a) entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios 
X;       
 
Nessas condições, verifica-se que somente a alternativa B está correta e contempla ade-
quadamente um dos direitos assegurados à advogada adotante. 

18- 

GABARITO: LETRA B
 
A questão exige do candidato conhecimento sobre os direitos e prerrogativas do Advo-
gado bem como a possibilidade jurídica de atuação independentemente da apresen-
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 Para tanto, vamos analisar isoladamente cada uma das condutas praticadas pelo dire-
tor do estabelecimento prisional.
 
1. sala especial, onde poderia conversar com João na presença de um agente prisional 
destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais.
 
Nos termos do que estabelece o Estatuto da Advocacia e OAB, constitui ofensa às prerro-
gativas profissionais do advogado negar a comunicação pessoal com seu cliente de 
forma reservada.
 
2. foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabeleci-
mento prisional.
 
Além de ser direito do Advogado a comunicação, pessoal e reservadamente com seu 
cliente, tal prerrogativa deve ser atendida mesmo sem procuração específica quando o 
cliente se achare preso, detido ou recolhido em estabelecimentos civis ou militares, 
ainda que considerados incomunicáveis;
 
A conduta do diretor do estabelecimento prisional afronta diretamente o disposto no 
artigo 7º, inciso III da Lei Federal nº 8.906/94, vejamos:
Art. 7º São direitos do advogado:Art. 7º São direitos do advogado:
[...]
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procu-
ração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos 
civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;
 
Diante do contexto legal proposto, vamos analisar as afirmativas da questão e identificar 
a alternativa correta.
 
a)  É exigível a apresentação de procuração. Quanto às condições exigidas para a reali-
zação da entrevista, por serem devidamente justificadas, não indicam violação de direi-
tos. INCORRETA
* Nos termos do que estabelece o artigo 7º, inciso III do Estatuto da Advocacia e OAB, não 
é exigível apresentação de procuração e constitui direito do advogado comunicar-se 
com seu cliente, de forma pessoal e reservada, independente das circunstâncias que en-
volve o caso.
 
b)  Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a reali-
zação da entrevista violam direitos e implicam o cometimento de fato penalmente típico 
pelo diretor do estabelecimento. CORRETA
* A alternativa está correta e contempla adequadamente a previsão legal quanto a co-
municação de advogado com seus clientes quando estes se acharem presos, detidos ou 
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicá-
veis.
* Ademais, a conduta do diretor do estabelecimento prisional constitui crime, sujeito a 
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 Para tanto, vamos analisar isoladamente cada uma das condutas praticadas pelo dire-
tor do estabelecimento prisional.
 
1. sala especial, onde poderia conversar com João na presença de um agente prisional 
destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais.
 
Nos termos do que estabelece o Estatuto da Advocacia e OAB, constitui ofensa às prerro-
gativas profissionais do advogado negar a comunicação pessoal com seu cliente de 
forma reservada.
 
2. foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabeleci-
mento prisional.
 
Além de ser direito do Advogado a comunicação, pessoal e reservadamente com seu 
cliente, tal prerrogativa deve ser atendida mesmo sem procuração específica quando o 
cliente se achare preso, detido ou recolhido em estabelecimentos civis ou militares, 
ainda que considerados incomunicáveis;
 
A conduta do diretor do estabelecimento prisional afronta diretamente o disposto no 
artigo 7º, inciso III da Lei Federal nº 8.906/94, vejamos:
Art. 7º São direitos do advogado:Art. 7º São direitos do advogado:
[...]
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procu-
ração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos 
civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;
 
Diante do contexto legal proposto, vamos analisar as afirmativas da questão e identificar 
a alternativa correta.
 
a)  É exigível a apresentação de procuração. Quanto às condições exigidas para a reali-
zação da entrevista, por serem devidamente justificadas, não indicam violação de direi-
tos. INCORRETA
* Nos termos do que estabelece o artigo 7º, inciso III do Estatuto da Advocacia e OAB, não 
é exigível apresentação de procuração e constitui direito do advogado comunicar-se 
com seu cliente, de forma pessoal e reservada, independente das circunstâncias que en-
volve o caso.
 
b)  Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a reali-
zação da entrevista violam direitos e implicam o cometimento de fato penalmente típico 
pelo diretor do estabelecimento. CORRETA
* A alternativa está correta e contempla adequadamente a previsão legal quanto a co-
municação de advogado com seus clientes quando estes se acharem presos, detidos ou 
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicá-
veis.
* Ademais, a conduta do diretor do estabelecimento prisional constitui crime, sujeito a 
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 pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, conforme estabelece o artigo 
7º - B da Lei 8.906/94.
 
c)  É exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização 
da entrevista indicam violação de direitos, devendo ser combatidas por meio das medi-
das judiciais cabíveis, tais como a impetração de habeas corpus. INCORRETA
* A comunicação do advogado com seu cliente quando este se achar preso, detido ou 
recolhido em estabelecimento civis ou militar, ainda que considerados incomunicáveis, 
independe de procuração.
 
d)d)  Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a reali-
zação da entrevista indicam violação de direitos, devendo ser combatidas por meio das 
medidas judiciais cabíveis, tais como a impetração de habeas corpus, não se tratando 
de fato tipificado penalmente. INCORRETA
* As condições exigidas para a realização da comunicação entre o advogado e seu clien-
te indicam clara violação de direitos e a conduta do diretor do estabelecimento prisional 
constitui crime, sujeito a pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, con-
forme estabelece o artigo 7º - B da Lei 8.906/94.
 
Diante os apontamento, conclui-se que somente a alternativa B está correta e contem-
pla adequadamente a previsão legal.

19- 

Gabarito: Letra B
 
NosNos termos do que estabelece o artigo 1º do Provimento nº 166/2015 do Conselho Federal 
da OAB considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de 
serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assisti-
dos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de 
profissional.
 
Ademais, a advocacia pro bono se estende em favor em favor de pessoas naturais que, 
igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contra-
tar advogado.
 
A questão em análise aborda situação hipotética em que o advogado Filipe foi procura-
do por representantes de certa pessoa jurídica para atuação pro bono em favor da refe-
rida pessoa jurídica, em determinados processos judiciais. 
 
O Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece em seu artigo 30, § 1º a possibilidade de 
prestação de serviços jurídicos a partir da advocacia pro bono as pessoas jurídicas, 
desde que seja considerada como instituição social sem fins econômicos e aos seus as-
sistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos financeiros para a con-
tratação profissional:
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Art. 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conve-
niado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a 
parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio.
§ 1º Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de ser-
viços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, 
sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profis-
sional.
 
Atenção: a advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou 
eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de 
publicidade para captação de clientela. 
 
Diante da situação hipotética e do panorama legal proposto, vamos identificar a alterna-
tiva correta.
 
a)  É vedada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, embora seja possível a 
defesa das pessoas físicas que sejam destinatárias das suas atividades, desde que estas 
não disponham de recursos para contratação de profissional. INCORRETA
* Nos termos do que estabelece o Código de Ética e Disciplina, é admissível o exercício de 
advocacia ppro bono a pessoa jurídica, desde que se constitua de instituição social sem 
fins econômicos.
  
b)  É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, desde que considera-
das instituições sociais e que não se destinem a fins econômicos, e aos seus assistidos, 
sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profis-
sional. CORRETA
* A afirmativa está de acordo com a redação literal do artigo 30, § 1º do Código de Ética 
e Disciplina da OAB quanto a atuação de advogado pro bono.
 
c)  É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destina-
das a fins econômicos, desde que a atividade advocatícia atenda a motivos considera-
dos socialmente relevantes, independentemente da existência de recursos para contra-
tação de profissional. INCORRETA
* É fundamental para o exercício de advocacia pro bono em favor de instituição social: 
ausência de fins econômicos da pessoa jurídica e carência de recursos financeiros para 
a contratação de profissional
 
d)d)  É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destina-
das a fins econômicos, desde que a atividade advocatícia se dirija a motivos considera-
dos socialmente relevantes e as pessoas físicas beneficiárias das suas atividades não 
disponham de recursos para contratação de profissional. INCORRETA
* Como já visto, para que seja admissível o exercício de advocacia pro bono em favor de 
pessoas jurídicas, devem ser consideradas como instituição social sem fins econômicos.
 
Assim, diante da análise das afirmativas propostas, em confronto com as normas que 
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disciplinam a matéria, verifica-se que somente a alternativa B está correta e de acordo 
com a legislação vigente.

20 - 

Gabarito: Letra C.
 
ViaVia de regra, conforme estabelece o artigo 39 do Código de Ética e Disciplina da OAB, a 
publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar 
pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercanti-
lização da profissão.
 
Para tanto, em relação as colunas mantidas por advogados em meios de comunicação 
social, não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, captação de 
clientela, nos termos do artigo 41 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
 
Para identificar a alternativa correta em relação a conduta de "Luis Felipe" ao manter 
coluna semana em porta da internet, vamos analisar as afirmativas propostas na ques-
tão com base nas disposições legais vigentes.
 
a)  debater causa sob o patrocínio de outro advogado. INCORRETA 
Debater causa sob o patrocínio de outro advogado se constitui conduta vedada em 
qualquer meio de comunicação. Assim estabelece o artigo 42, inciso II do Código de Ética 
e Disciplina da OAB.
Art. 42. É vedado ao advogado:
[...]
IIII - debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advo-
gado;
 
b)  externar posicionamento que induza o leitor a litigar. INCORRETA 
Como já mencionado, o artigo 41 do Código de Ética e Disciplina da OAB não admite que 
as colunas mantidas por advogado instiguem ou induzam os leitores a litigar.
Art. 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os 
textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, 
dessa forma, captação de clientela.
 
c)  responder à consulta sobre matéria jurídica de forma esporádica. CORRETA 
O que o Código de Ética e Disciplina veda é a conduta do advogado em responder com 
habitualidade a consultas sobre matéria jurídica em meios de comunicação.
  
Essa é a redação do artigo 42, inciso I do Código de Ética da OAB, vejamos:
Art. 42. É vedado ao advogado:
I - responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica, nos meios de comuni-
cação social;
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Assim, responder esporadicamente a consulta sobre matéria jurídica não afronta as dis-
posições éticas sobre a publicidade profissional.
 
d)  fazer referência ao seu telefone e e-mail de contato ao final da coluna. INCORRETA
 
Dentre as possibilidade de publicidade profissional, deve ser observado a discrição e so-
briedade, sem o caráter de captação de clientela. Nesse sentido o artigo 40, inciso V do 
Código de Ética e Disciplina da OAB não admite o fornecimento de dados de contato 
como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários.
Art. 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a 
diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados:
[...]
V - o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou arti-
gos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim 
quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação 
de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail;
 
Apesar das restrições legalmente previstas, admite-se a referência a e-mail.
 
Nessas condições, verifica-se que somente a alternativa C está correta e corresponde a 
situação de publicidade permitida pelo Código de Ética e Disciplina da OAB.
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