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1)  Aponte  as  diferenças  entre  os  institutos  da  Mediação,  da  Conciliação  e  da

Arbitragem?

Todos os 3 são métodos alternativos  de solução de conflitos, permitindo o alcance

da pacificação social com a mínima interferência do Estado.

A mediação é um processo informal de resolução de conflitos, em que um terceiro,

imparcial e neutro, sem o poder de decisão, assiste às partes, para que a comunicação seja

estabelecida e os interesses preservados,  visando ao estabelecimento de um acordo. As

partes são guiadas por um terceiro (mediador) que não influencia no resultado final. 

A conciliação  em muito  se  assemelha  à  mediação,  contudo,  nesse  processo,  o

mediador pode interferir no mérito das questões. O conciliador não decide o conflito, ele

pode apenas sugerir decisões; a decisão cabe às partes. A diferença fundamental entre a

mediação e a conciliação reside no conteúdo de cada instituto. Na conciliação, o objetivo é

o acordo, ou seja, as partes, mesmo adversárias, devem chegar a um acordo para evitar um

processo judicial. Na mediação as parte não devem ser entendidas como adversárias e o

acordo é consequência da real comunicação entre as partes. Na conciliação, o mediador

[conciliador] sugere, interfere, aconselha. Na medição, o mediador facilita a comunicação,

sem induzir as partes ao acordo.

Diversamente do que ocorre na mediação, em que um terceiro imparcial e dotado

de neutralidade assiste às partes a fim de que elas mesmas possam alcançar a pacificação, o

acordo; bem como, diversamente da conciliação, em que o conciliador, também imparcial,

integrante ou não do Poder Judiciário, tem liberdade para verdadeiramente aconselhar e/ou

induzir as partes ao acordo, não apenas abrindo caminho para elas mesmas decidirem a

demanda; na arbitragem, concede-se a um terceiro igualmente neutro, o poder de emitir

decisões  quanto  às  controvérsias  levadas  pelas  partes,  que  devem eleger  o  árbitro  de

comum acordo, ou, não havendo acordo, o juiz pode indicar o árbitro.

2) Aponte as diferenças entre os seguintes institutos:

a) capacidade de parte: é a capacidade de fato, isto é, a capacidade para estar em

juízo. É a capacidade do código civil onde afirma que todos somos capazes. Logo, ao ser

capaz você tem  capacidade de fato, podendo estar em juízo.
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b) legitamatio ad processum: essa é a plena capacidade processual, é capacidade

para a prática de atos processuais, ou para tomar ciência de atos processuais.

c)  capacidade  postulatória: é  a  necessidade  da  assistência  de  uma  pessoa

especializada  e  legalmente  habilitada,  dotada  do  chamado  ius  postulandi que  possa

requerer em juízo. 

Os menores podem ser partes de certa controvérsia que lhe diga respeito, portanto,

podem ser partes e, neste caso, terão  legitimidade ad causam. Porém somente através de

seus representantes terão a  legitimatio ad processum a estes, e não, a seus representados.

Que ainda assim necessitam da assistência de um advogado para postular em juízo.

3) Aponte as principais características do procedimento do tribunal do Júri?

É o procedimento  misto  chamado escalonado ou bipartido.  A primeira  fase  diz

respeito  ao  juízo  de  admissibilidade  da  acusação,  que  começa  a  partir  da  denúncia

oferecida pela acusação e termina com a apreciação dessa denúncia pelo juiz, se entender

haver  pertinência,  prolatará  a  sentença  de  pronúncia,  a  segunda  fase  diz  respeito  à

apreciação do mérito da ação, tendo início a partir da apresentação do rol de testemunhas

pelas partes e finalizando com o julgamento pelos jurados.

4) Aponte os principais atos do Procedimento Comum Ordinário do Processo Penal?

Quando se tratar de crime cuja sanção máxima seja igual ou superior a 4 anos de

pena  privativa  de  liberdade.  Possui  as  seguintes  fases:  (1)  oferecimento  da  queixa  ou

denúncia; (2) recebimento ou rejeição pelo juiz; (3) citação do acusado. Se o juiz recebe  a

queixa ou denúncia, determina a citação do acusado para dar sua resposta à acusação de

forma escrita e por meio de um advogado, no prazo de 10 dias (art. 396, CPP) e finalmente

absolvição sumária (art. 397, CPP) ou audiência de instrução e julgamento.

5) Aponte três hipóteses de competência territorial especial (foros especiais) no CPC

de 1973 e três no Novo CPC?

Existem demandas que, dadas as peculiaridades diversas, tais como a natureza dos
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fatos ou das pessoas envolvidas, são propostas em foros alternativos ao foro geral.

Foro das sucessões:  na forma do art.  96 do Código de Processo Civil,  as ações

envolvendo  inventário,  arrolamento,  partilha,  cumprimento  de  disposições  de  última

vontade e arrecadação serão propostas no domicílio do autor da herança, mesmo que o

óbito se tenha dado no exterior,  situação idêntica aos dois códigos.

Foro  das  ações  contra  ausentes:  Em ações  contra  ausente  — assim entendido

aquele que desaparece sem deixar notícias, nem administrador para seus bens —, a ação

deverá ser proposta no último domicílio daquele, situação idêntica aos dois códigos.

Competência em razão da situação da coisa: As ações reais imobiliárias devem ser

propostas no foro da situação da coisa, situação idêntica aos dois códigos.

Foro  competente  nas  ações  de  separação,  divórcio  e  anulação  de  casamento:

nesses casos, buscou-se beneficiar a mulher, elegendo-se o seu domicílio como o lugar da

propositura  da  demanda  (CPC/73),  e  do  último  domicílio  do  casal,  para  a  ação  de

separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio e para a anulação de casamento,

no novo código.

6) Arrole duas hipóteses da competência da Justiça Federal em matéria penal e uma

hipótese de competência em razão da pessoa?

A competência da Justiça Federal vem definida, de forma taxativa, no art. 109 da

Constituição Federal de 1988. No que se refere à competência em matéria penal, temos que

compete à Justiça Federal processar e julgar:

a)  Os crimes políticos  e  as  infrações  penais  praticadas  em detrimento  de bens,

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,

excluí- das as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça

Eleitoral (art. 109, IV, CF);

b) Crimes previstos  em tratados e convenções internacionais,  quando iniciada a

execução  no  País,  o  resultado  tenha  ou  devesse  ter  ocorrido  no  estrangeiro,  ou

reciprocamente (art. 109, V, CF/88);

c) Causas relativas a graves violações a direitos humanos (art. 109, V-A, CF/88);

d) Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei,

contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira (art. 109, VI, CF/88);
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e) Julgar o “habeas corpus” e mandado de segurança em matéria criminal de sua

competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam

diretamente sujeitos a outra jurisdição (art. 109, VII,CF/88)

f) Crimes cometidos a bordo de aeronaves ou de navios, ressalvada a competência

da Justiça Militar (art. 109, IX, CF/88);

g) Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro (art. 109, X, CF);

Ainda com base no art 109, CF/88, a competência em razão da pessoa, podemos citar seus

incisos I e XI , I  - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as

de falência,  as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral  e à Justiça do

Trabalho; e a disputa sobre direitos indígenas (art. 109, XI, CF);

7) Como se dá a atuação da Defensoria Pública em especial quanto à assistência

judiciária gratuita?

   O art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal, garante a prestação da assistência jurídica

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.  Os defensores públicos

federais  atuam  na  Justiça  Federal,  na  Justiça  Militar,  na  Justiça  Eleitoral,  na  Justiça

Trabalhista, nos Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal, além dos Juizados

Especiais Federais. 

A Defensoria  Pública  da  União  representará  o  cidadão  contra  a  União,  suas

autarquias, fundações e órgãos públicos federais (INSS, Incra, Funai, Exército, Marinha,

Aeronáutica etc.) ou empresas públicas federais (Caixa Econômica Federal, Correios etc.).

Ou seja, Na defesa dos interesses de seus assistidos os Defensores Públicos têm atuação

em  todos  os  graus  jurisdição,  com  titularidade  e  atribuições  específicas  em razão  da

matéria a ser examinada. A Defensoria Pública da União atuará em todos os casos que

envolvam o  exercício  de  um direito  do  indivíduo  ou  da  população  carente  contra  as

entidades públicas federais ou, ainda, outros interesses que estejam submetidos ao Poder

Judiciário  da  União.  O  serviço  público  prestado  pela  Defensoria  Pública  da  União  é

gratuito.

Todo indivíduo que possua uma renda familiar mensal não superior a três salários

mínimos, terá direito à assistência jurídica gratuita. Se a renda familiar ultrapassar esse

valor,  para  obter  a  assistência  gratuita  o  indivíduo  deverá  comprovar  gastos

extraordinários,  como  despesas  com  medicamentos,  material  especial  de  consumo,
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alimentação especial etc.

8)  Como se  dá  a  integração  da  capacidade  processual  civil,  ativa  e  passiva,  dos

cônjuges?

As pessoas casadas sofrem uma restrição na sua capacidade processual, quando vão

a juízo propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários (art. 10, do CPC). Exige-

se que a capacidade seja integrada, por aquele que propõe a demanda, do consentimento do

outro cônjuge, denominado de outorga uxória (quando proveniente da mulher) ou marital

(quando  do  homem).  Sem  ela,  a  pessoa  casada  não  terá  plena  capacidade,  um  dos

pressupostos  processuais  de  validade  do  processo.  Por  isso,  haverá  nulidade,  como

evidencia o parágrafo único do art. 11: “A falta, não suprida pelo juiz, da autorização ou da

outorga,  quando necessária,  invalida  o  processo”.  O Código Civil  em vigor  abre  uma

exceção:  não  haverá  necessidade  da  outorga,  se  o  cônjuge  que  propôs  a  demanda  for

casado no regime da separação absoluta de bens.

Quando na parte ativa, podemos cogitar dois casos: que o bem imóvel, objeto da

demanda, pertença apenas a um dos cônjuges, porque foi adquirido só por ele, e não se

comunicou com o casamento. A ação real que verse sobre esse bem só poderá ter no pólo

ativo o titular do direito real. Se o bem pertence a só um dos cônjuges, só ele será o autor.

Mas, como a ação versa sobre direito real, o outro cônjuge, conquanto não proprietário,

terá de dar a outorga uxória, salvo se o regime de bens for o da separação absoluta. Se a

ação for proposta por ambos os cônjuges, em litisconsórcio, o juiz haverá de excluir aquele

que  não  é  proprietário,  por  ilegitimidade  de  parte.

Pode ocorrer, no entanto, que o bem imóvel objeto do litígio pertença a ambos os

cônjuges.  A  ação  que  verse  sobre  direito  real  deverá  ser  proposta  por  ambos,  em

litisconsórcio necessário,  salvo quando se tratar de ação reivindicatória ou possessória,

uma vez que, nesse caso, por força do art. 1.314, caput, do CC, cada condômino poderá

sozinho ir a juízo defender a coisa toda (trata-se, como já visto, de hipótese de legitimidade

extraordinária em que a lei atribui a cada condômino poderes para defender a sua fração

ideal  e  a  dos  demais).

Portanto,  se  a  ação  for  possessória  ou  reivindicatória,  o  polo  ativo  poderá  ser

ocupado pelos dois cônjuges, uma vez que ambos são proprietários, caso em que haverá
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um litisconsórcio facultativo; ou por qualquer um deles, por força do art. 1.314, do CC. Se

proposta só for um, caber-lhe-á trazer a outorga uxória do outro.

Quando  atuantes  no  pólo  passivo,  a  presença  conjunta  dos  cônjuges  é  exigida

(litisconsórcio  necessário)  em  situações  mais  extensas.  Não  se  trata,  neste  caso,  de

legitimidade ad processum, mas legitimidade ad causam passiva, uma das condições da

ação, cuja inobservância gera carência da ação e não nulidade processual.

Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor
ações que versem sobre direitos reais imobiliários.
§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações: 
I – que versem sobre direitos reais imobiliários; (ação reivindicatória, ação de
imissão na posse, ação de divisão e demarcação, de usucapição, de adjudicação
compulsória, fundadas em compromisso de compra e venda – art. 1.225, VII, do
CC/2002 – alienação fiduciária, etc)
II – resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos
praticados por eles; 
III – fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja
execução tenha de recair sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus bens
reservados; 
(por exemplo, dívidas que o marido contrai no exercício da administração do
patrimônio comum (no regime da comunhão parcial) e que gera proveito para a
esposa, sendo a responsabilidade desta proporcional ao proveito (CC, art. 1663, §
1°, despesas com casamento – aprestos – nos casos de separação total de bens)
IV – que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de
ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges. 
(direito  do  promitente  comprador  não  registrado,  o  direito  de  retenção,  a
retrovenda, o direito de preferência, o contrato de locação inscrito, as restrições
de vizinhança, a impenhorabilidade, a inalienabilidade, etc. (Arruda Alvim)
§  2o  Nas  ações  possessórias,  a  participação  do  cônjuge  do  autor  ou  do  réu
somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados.

9) Compare o Procedimento Comum no Novo CPC com o Procedimento Comum do

CPC de 1973?

 A jurisdição deve ser a mais célere possível, observada a ampla defesa assegurada

às  partes,  criando  diversas  formas  de  procedimento  para  melhor  amparar  as  infinitas

modalidades de direito material passíveis de dedução em juízo. Trabalha o Estado com a

determinação de um procedimento comum, aplicável a todos os casos em que a natureza

do direito material alegado pela parte não demande a utilização de regras especiais, criadas

em lei justamente para melhor tutelar tais situações peculiares. É o procedimento comum,

portanto, o correto para todas as lides para as quais a lei não preveja um procedimento

especial.

 Encontram-se definidos em lei  dois tipos distintos de ritos para o procedimento
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comum, o ordinário e o sumário. 

 O projeto do novo CPC estabelece um procedimento comum, aplicável a todas as

causas,  salvo  disposição  em  contrário,  bem  como  aos  procedimentos  especiais  e  ao

processo  de  execução  naquilo  em que  não  houver  regulamentação  diversa  (art.  319),

simplificando o rito processual.

Assim,  o  procedimento  comum  previsto  no  projeto  assemelha-se  ao  atual

procedimento sumário, com previsão de uma audiência de conciliação prévia (art.  335)

antes do oferecimento da contestação, em que é obrigatório o comparecimento das partes.

Possibilita  maior  celeridade,  pois  oportuniza as  partes  a composição logo no início da

relação processual.

Desse modo, a questão relativa à possibilidade de adoção de rito processual no

processo de conhecimento diverso do legalmente previsto resta superada no projeto do

novo CPC (caso aprovado na forma em que se encontra),  na medida  em que prevê  a

adoção de um rito processual único, sem a atual distinção entre procedimento sumário e

ordinário.

10)  Conceitue  e  explique  o  que  são  processos  de  conhecimento,  de  execução  e

cautelar?

O sistema processual brasileiro engloba o processo de conhecimento, o processo de

execução e o processo cautelar. O processo de conhecimento é a fase em que ocorre toda a

produção de provas, a oitiva das partes e testemunhas, dando conhecimento dos fatos ao

juiz responsável, a fim de que este possa aplicar corretamente o direito ao caso concreto,

com o proferimento da sentença. Segue o rito ordinário ou sumário. 

O Processo de execução se dá quando já se possui um título executivo judicial

(Artigo 475, n, CPC) – que já tenha transitado em julgado – ou extrajudicial (Artigo 585,

CPC). Execução é o meio pelo qual alguém é levado a juízo para solver uma obrigação que

tenha sido imposta por lei ou por uma decisão judicial.

O Processo  cautelar  é  um processo  preventivo,  que  visa  evitar  danou ou vício

irreparável  ou  de  difícil  reparação.  O  processo  cautelar  pode  apresentar-se  na  forma

preparatória,  quando  instaurado  antes  da  propositura  da  ação  principal,  ou  na  forma

incidental, quando essa se encontra  em andamento. De acordo com o artigo 800 do CPC,
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as medidas cautelares serão requeridas ao juiz competente para conhecer a causa e, quando

preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação principal

11) Conceitue, com exemplos: os direitos, os deveres e os ônus das Partes no processo?

 As partes, na defesa de seus interesses e buscando formar o convencimento daquele

que proferirá a decisão sobre o litígio instaurado, adquirem, por força da relação jurídica

processual, a faculdade de praticar os atos destinados ao exercício do direito de ação e de

defesa, como, por exemplo, o direito de produzir provas, recorrer, comparecer aos atos

processuais etc. 

De outro lado, surgem também deveres impostos às partes, participantes que são de

um instrumento público, cujo descumprimento poderá acarretar sanções não só no próprio

processo civil (litigância de má-fé), como até mesmo na esfera criminal (desobediência). É

exemplo de dever processual atuar no processo com lealdade, urbanidade e boa-fé. Já os

ônus processuais são faculdades processuais concedidas às partes, as quais, apesar de não

obrigatórias, geram ao desidioso um prejuízo na relação jurídica processual, consistente em

passar a ostentar situação desvantajosa perante aquele que decidirá a lide. Exemplo típico é

o da contestação. Muito embora ninguém seja a ela obrigado, a ausência de contestação

gera uma revelia processual ao réu,  o estabelecimento da presunção de veracidade dos

fatos  alegados  como  constitutivos  do  direito  do  autor,  possibilitando  o  julgamento

antecipado da lide

12) Defina os seguintes institutos: extradição, deportação, auxílio direto, expulsão?

 

A extradição está prevista na CF/88, artigo 5 ,  inciso LI. É cabível somente ao

brasileiro naturalizado, nunca ao brasileiro nato, possível em duas situações: se praticar

crime comum antes da naturalização ou em caso de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas

afins, no caso de comprovado envolvimento, não importando o momento da prática do

crime. Vale lembrar que o estrangeiro não poderá ser extraditado em caso de crime político

ou de opinião.

 A deportação é meio de devolução do estrangeiro ao exterior, em caso de entrada

ou estada irregular  no estrangeiro,  caso este não se retire  voluntariamente do território
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nacional no prazo fixado, para o país de origem ou outro que consinta seu recebimento.

Esta não se procederá caso haja periculosidade para o estrangeiro.

 A expulsão está prevista no artigo 65 da lei nº 6.815/80, possível para o estrangeiro

que de qualquer forma atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a

tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne

nocivo à  conveniência  e  aos  interesses  nacionais.  O parágrafo  único  do mesmo artigo

entende possível a expulsão do estrangeiro que praticar fraude a fim de obter a sua entrada

ou a permanência no Brasil, dentre outros.

 O NCPC trouxe o procedimento de auxílio direto como instrumento de Cooperação

Jurídica Internacional e Cooperação Jurisdicional Nacional. Ele possibilita o intercâmbio

direto entre autoridades administrativas e judiciais de estados diversos, ou até mesmo entre

juízes, sem o rótulo de carta rogatória ou interferência do STJ. O auxílio direto diferencia-

se dos demais mecanismos porque nele não há exercício de juízo de delibação pelo Estado

requerido. Não existe delibação porque não há ato jurisdicional a ser delibado. Por meio do

auxílio direto, o Estado abre mão do poder de dizer o direito sobre determinado objeto de

cognição para transferir às autoridades do outro Estado essa tarefa. 

Não se pede, portanto,  que se execute uma decisão sua, mas que se profira ato

jurisdicional referente a uma determinada questão de mérito que advém de litígio em curso

no seu território, ou mesmo que se obtenha ato administrativo a colaborar com o exercício

de sua cognição. Não há, por consequência, o exercício de jurisdição pelos dois Estados,

mas apenas pelas autoridades do Estado requerido.

13)  Diferencie  a  competência  absoluta  da competência  relativa?  Como se  argui  a

incompetência relativa no CPC de 1973 e no Novo CPC?

CPC 73: 

Art. 111. A competencia em razao da materia e da hierarquia e inderrogavel por
convençao das partes; mas estas podem modificar a competencia em razao do
valor e do territorio, elegendo foro onde serao propostas as açoes oriundas de
direitos e obrigaçoes. 

NCPC: 

Art. 62. A competencia determinada em razao da materia, da pessoa ou da funçao

e inderrogavel por convençao das partes. 

Art.  63.  As  partes  podem modificar  a  competencia  em razao  do  valor  e  do
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territorio,  elegendo  foro  onde  sera  proposta  açao  oriunda  de  direitos  e
obrigaçoes. 

A competencia absoluta se refere à materia, pessoa ou funçao, o CPC de 73 e o

novo estabelecem que esta não pode ser inderrogável pelas partes.  Este vício pode ser

decretado, a qualquer tempo, de ofício pelo juiz, sem necessidade de nenhuma das partes

alegá-la. Um exemplo de incompetência absoluta em razão da matéria pode ser observado

numa ação de divórcio ajuizada perante a Vara da Justiça Federal ou Justiça do Trabalho.

Compete exclusivamente à Justiça Estadual julgar essa lide. Desse modo, nulo é o processo

visto à competência em razão da matéria ser somente da Justiça Estadual. 

A competência relativa, por outro lado, toca a questão referente ao valor da causa e

do território. Esta não é causa de nulidade do processo e sim de anulabilidade. Não pode

ser decretada de ofício pelo juiz e,  se a parte  não solicitar  a anulação do processo na

ocasião  apropriada,  o  processo  será  válido.  Este  vício  pode  ser  observado  mais  em

questões do local de proposição da ação. Por exemplo, a matéria da uma causa é  cível

sendo, portanto, competente à Justiça Estadual do Distrito Federal, pois o réu reside em

Brasília. O autor, no entanto, move ação na Justiça Estadual de Goiás, em Goiânia. Tem-se

nesse caso, a possibilidade de que o réu argua incompetência relativa com relação ao foro

competente.

Quanto à arguiçao de incompetencia relativa:

CPC 73: 

Art. 112. Argui-se, por meio de exceçao, a incompetencia relativa.
Paragrafo  unico.  A nulidade  da  clausula  de  eleiçao  de  foro,  em contrato  de
adesao, pode ser declarada de oficio pelo juiz, que declinara de competencia para
o juizo de domicilio do reu.

NCPC: 

Art.  64.  A incompetencia,  absoluta  ou  relativa,  sera  alegada  como  questao
preliminar de contestaçao.
§ 1o A incompetencia absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de
jurisdiçao e deve ser declarada de oficio.

Como  pode-se  observar,  o  novo  CPC  determina  que  ambas  as  formas  de

incompetência devem ser alegadas na contestação. Desse modo, não há mais necessidade

de se prever peças distintas para a arguição da incompetência absoluta e relativa, pois o
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atual  incidente  de  incompetência  relativa  não  mais  existirá  no  Novo  CPC.  Todas  as

questões preliminares, próprias ou impróprias, serão deduzidas na peça de defesa.

14) Diga quais são os órgãos competentes para processar e quais os requisitos do: a)

exequatur; b) carta rogatória; c) homologação de sentença estrangeira?

A integração a qual a cooperação jurídica internacional em matéria civil se propõe

pode  se  dar  de  três  formas,  quais  sejam,  a)  cumprimento  de  cartas  rogatórias;  b)

homologação de sentenças estrangeiras; e c) auxílio direto.

Carta Rogatória

De acordo com Pontes de Miranda (sic), “carta rogatória é o ato de solicitação do

juiz de um Estado à justiça de outro, para que tenha efeitos no território estrangeiro algum

ato seu, ou que algum ato se pratique, como parte da sequência de atos que é o processo. A

citação,  por  exemplo,  faz-se  no  Estado  estrangeiro,  mediante  acolhida  legislativa  ou

judicial do Estado estrangeiro; mas para figurar no processo como ato do juiz do Estado

que rogou fosse feita”.

As  cartas  rogatórias  podem  ser  ativas  e  passivas.  A carta  rogatória  ativa  é  a

expedida  por  autoridade  judiciária  nacional  para  a  realização  de  diligência  em outros

países. Elas devem preencher requisitos previstos pela legislação brasileira quanto à forma

e  maneira  de  expedição,  assim com se  ajustar  às  demandas  da  legislação  estrangeira,

naquilo que for exigido para o recebimento e cumprimento do ato, visto que somente assim

será possível, verificar se é possível a execução do pedido demandado. 

O art. 260 do NCPC institui que sao requisitos das cartas de ordem, precatoria e

rogatoria: 

I – a indicaçao dos juizes de origem e de cumprimento do ato; II – o inteiro teor
da  petiçao,  do  despacho  judicial  e  do  instrumento  do  mandato  conferido  ao
advogado; III – a mençao do ato processual que lhe constitui o objeto; IV – o
encerramento com a assinatura do juiz. § 1o O juiz mandara trasladar para a carta
quaisquer  outras  peças,  bem como instrui-la  com mapa,  desenho ou  grafico,
sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligencia, pelas partes,
pelos peritos ou pelas testemunhas. 
§ 2o Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este sera
remetido em original, ficando nos autos reproduçao fotografica. 
§ 3o A carta arbitral atendera, no que couber, aos requisitos a que se refere o
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caput  e  sera  instruida  com a  convençao  de  arbitragem  e  com  as  provas  da
nomeaçao do arbitro e de sua aceitaçao da funçao. 

Homologação de Sentença Estrangeira

Até 2004, o processo de homologação de sentença estrangeira era da competência

do  Supremo  Tribunal  Federal.  Após  a  Emenda  Constitucional  n.  45/2004,  o  Superior

Tribunal de Justiça passou a ter a competência para processar e julgar os feitos relativos à

homologação de sentença estrangeira e à concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

Atualmente, é atribuição do Presidente do STJ homologar sentenças estrangeiras e

conceder  exequatur às  cartas  rogatórias.  Porém,  havendo  contestação,  o  processo  será

submetido a julgamento da Corte Especial do STJ e distribuído a um dos Ministros que a

compõem (arts. 2º e 9º, § 1º, da Resolução n. 9/STJ de 4/5/2005).

Os requisitos para a homologação estão descritos no NCPC: 

Art. 963. Constituem requisitos indispensaveis à homologaçao da decisao: 
I – ser proferida por autoridade competente; 
II – ser precedida de citaçao regular, ainda que verificada a revelia; 
III – ser eficaz no pais em que foi proferida; 
IV – nao ofender a coisa julgada brasileira; 
V – estar  acompanhada de  traduçao  oficial,  salvo disposiçao  que  a  dispense
prevista em tratado; 
VI – nao conter manifesta ofensa à ordem publica. 
Paragrafo unico. Para a concessao do exequatur às cartas rogatorias, observar-se-
ao os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962, § 2°. 

Exequatur

A carta rogatória passiva é proveniente de juízes e tribunais estrangeiros e tem por

objeto a prática de ato processual no Brasil, que só pode ser praticado após a concessão do

exequatur  (isto  é,  cumpra-se,  execute-se)  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  como  já

elucidado anteriormente. O regimento interno desse tribunal dispõe:

Art. 216-O. É atribuiçao do Presidente conceder  exequatur a cartas rogatorias,
ressalvado o disposto no art. 216-T. 
§  1o  Sera  concedido  exequatur à  carta  rogatoria  que  tiver  por  objeto  atos
decisorios ou nao decisorios. 
Art.  216-P.  Nao  sera  concedido  exequatur à  carta  rogatoria  que  ofender  a
soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem publica. 
Art.  216-Q.  A parte  requerida  sera  intimada  para,  no  prazo  de  quinze  dias,
impugnar o pedido de concessao do exequatur. 
§ 1o A medida solicitada por carta rogatoria podera ser realizada sem ouvir a
parte requerida, quando sua intimaçao previa puder resultar na ineficiencia da
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cooperaçao internacional. 
§ 2o No processo de concessao do  exequatur, a defesa somente podera versar
sobre a autenticidade dos documentos, a inteligencia da decisao e a observancia
dos requisitos previstos neste Regimento. 

O NCPC também estabelece alguns requisitos que também foram descritos no item

anterior.

15) Discorra sobre o critério da competência funcional e quais suas espécies?

A competência funcional é determinada pela função que o órgão jurisdicional deve

exercer no processo. Pode ocorrer do mesmo processo, terem de atuar dois ou mais órgãos

jurisdicionais.  A competência funcional se determina a partir  da competência funcional

horizontal pelo objeto do juízo, competência funcional vertical, hierárquica ou pelos graus

de jurisdição e competência funcional horizontal pelas fases do procedimento.

Em relação  ao  objeto  do  juízo:  é  aquela  que  distribui  para  mais  de  um juízo

atribuições no mesmo processo, tendo em vista a natureza do ato a ser praticado, pois o

juiz tido como materialmente competente ao tempo da propositura da ação é o competente

para a prática de todos os atos do processo, até a sentença final. Todavia, se no curso do

processo algum ato tiver de ser praticado perante juízo de outra comarca,  desloca-se a

competência funcional do primeiro para este, restrita à prática do ato.

A competência  funcional  em função  da  hierarquia  compreende  a  disciplina  da

atividade jurisdicional de primeiro e segundo graus no mesmo processo. Subdivide-se em

originária, que é a dos órgãos de segundo grau incumbidos de conhecer e julgar ações

perante  eles  propostas;  e  derivada,  ou  recursal,  que  é  a  dos  órgãos  incumbidos  de

julgamento dos recursos; isto é, aquela que determina qual o órgão que será incumbido de

julgar os recursos interpostos no mesmo processo.

E, em relação às distintas fases de procedimento, depende do tipo de ato processual que se

deva realizar. Exemplo: ouvir testemunha que reside em outra comarca distinta da onde

tramita o processo.

A  competência  funcional  é  absoluta,  é  insanável  pelas  partes  e,  pois

inderrogável.

16)  Discorra  sobre  os  seguintes  fenômenos:  a)  Conexão;  b)  continência;  c)
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perpetuação da jurisdição; d) prevenção; e e) Litispendência.

Conexão

Conexão é uma relação de semelhança entre demandas,  que é considerada pelo

direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão

pressupõe  demandas  distintas,  mas  que  mantêm entre  si  nível  de  vínculo.  Trata-se  de

conceito jurídico-positivo: cabe ao direito positivo de cada país estabelecer qual o tipo de

vínculo considerado como relevante e quais  são os efeitos  jurídicos.  A conexão é fato

jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação

da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e

julgar todas as causas conexas.

Continência

Continência é uma espécie de conexão que determina a reunião de processos para

seu julgamento em conjunto, evitando decisoes contraditorias. No processo civil, "da-se a

continencia entre 2 (duas) ou mais açoes quando houver identidade quanto às partes e à

causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais", segundo

preceitua  o  Novo  Código  de  Processo  Civil,  em  seu  artigo  56.  Assim,  ocorrerá  a

continência  quando as  ações  têm as  mesmas  partes  e  a  mesma causa de pedir,  mas o

pedido, embora diferentes, de uma delas engloba o da outra.

Perpetuação de Jurisdição

A competencia  e  fixada  pela  propositura  da  demanda  em  juizo,  sendo  irrelevantes

quaisquer alteraçoes posteriores em suas regras. Portanto, o juiz que primeiro conhecer do

processo  perpetua  nele  sua  jurisdiçao,  independentemente  de  modificaçao  ulterior  de

competencia. A perpetuatio jurisdictionis difere da prorrogaçao de competencia, pois nesta

o juiz adquire sua competencia no curso do processo, por ausencia de oferecimento de

exceçao declinatoria de foro, enquanto na primeira o juiz perde a sua competencia original,

por força da alteraçao das regras de fixaçao de natureza absoluta. 

Prevenção

Prevençao  nao  e  uma  maneira  de  determinaçao  de  competencia,  mas  sim  de
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exclusao dos demais juizos competentes. Um dos juizos torna-se prevento, e os outros se

tornam excluidos. Se a competencia para cada demanda for de um mesmo foro, mas com

distribuiçao  em  juizos  diversos,  considera-se  prevento  o  juizo  perante  a  qual  foi

primeiramente  distribuída  ou  registrada  a  petição  inicial,  como determina  o  art  56  do

CPC/2015. 

Litispendência

Do art. 337, §§ 1° e 2° do Novo Código de Processo Civil Brasileiro) se extrai:“§ 1º

Verifica-se a  litispendência ou a  coisa julgada,  quando se reproduz ação anteriormente

ajuizada; § 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa

de pedir e o mesmo pedido.”

Ocorre, então, a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está

em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e

imediato).  A  citaçao  valida  (ainda  quando  ordenada  por  juizo  incompetente)  e  que

determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 240 caput). Como a primeira já

fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá

prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito.

17) Em linhas gerais, o que mudou no instituto da denunciação da lide do regime do

CPC de 1973 para a denunciação da lide prevista no Novo CPC?

O caput do artigo 125 do Novo Código dispõe que “é admissível a denunciação da

lide (…)”,  e  não obrigatória  como faz o vigente artigo 70 do CPC/73,  confirmando o

movimento doutrinário e jurisprudencial  que busca a facultatividade da denunciação da

lide mesmo na hipótese de evicção.

Ainda, esse entendimento é reafirmado pelo NCPC no mesmo art. 125, em seu § 1º,

ao  destacar  que  “O  direito  regressivo  será  exercido  por  ação  autônoma  quando  a

denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

No tocante  à  denunciação da  lide  sucessiva,  destaca-se  a  opção legislativa  por

mantê-la,  mas  limitá-la  a  uma única  vez,  isto  é,  o  denunciado poderá  promover  nova

denunciação contra o seu alienante imediato ou o responsável por indenizá-lo, mas este
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último não poderá promover nova denunciação sucessiva (caberá a ele ação autônoma para

exercer o seu direito de regresso).

Essa regra aparece clara no parágrafo 2º do artigo 125 do NCPC: “Admite-se uma

única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato

na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado

sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será

exercido por ação autônoma.”.

Por fim, a denunciação da lide  per saltum, ou seja, aquela feita não ao alienante

imediato,  mas  a  qualquer  um dos alienantes  anteriores,  desaparece  do sistema jurídico

brasileiro, notadamente pela opção legislativa contida no artigo 1.072, inciso II, do NCPC,

que revogou expressamente o art.  456 do Código Civil Brasileiro,  suporte atual para o

entendimento majoritário no sentido de que seria possível a referida forma de denunciação.

18)  Em que  consiste  o  Incidente  de  Desconsideração da Personalidade Jurídica  e

como é tratado essa forma de intervenção no Novo CPC?

O  Código  Civil  Brasileiro,  art.  50,  estabelece  que  “em  caso  de  abuso  da

personalidade  jurídica,  caracterizado  pelo  desvio  de  finalidade,  ou  pela  confusão

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando

lhe  couber  intervir  no  processo,  que  os  efeitos  de  certas  e  determinadas  relações  de

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa

jurídica”.

O Novo CPC, no Título III, da Intervenção de Terceiros, Capítulo IV, no art. 133,

estatui que o Incidente “será Instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando

lhe couber intervir no processo“, podendo ser aplicado em todas as fases do processo de

conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo

extrajudicial (art. 134).

Instaurado  o  incidente  no  curso  do  processo,  o  mesmo  será  imediatamente

comunicado  ao  cartório  distribuidor  para  os  registros  e  anotações  devidas,  para

conhecimento de terceiros.

De acordo com o § 2º, do art. 134, a instauração do incidente será dispensada, se a

desconsideração  da  personalidade  jurídica  for  requerida  na  petição  inicial,  pois  nesta
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hipótese, o juiz determinará a citação do sócio ou da pessoa jurídica para integrar o polo

passivo da ação, garantindo-lhe, obviamente, o direito à ampla defesa e ao devido processo

legal, princípios constitucionais de aplicação no processo civil e demais ramos do direito

processual brasileiro, inclusive, o administrativo.

Quando o incidente não for instaurado no início processo, este será imediatamente

suspenso, devendo o réu ser citado para em 15 dias manifestar-se, podendo requerer as

provas cabíveis, conforme a previsão do art. 135. O incidente será resolvido por decisão de

natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento, cabível para essa

modalidade de decisão. Sendo a decisão do incidente, proferida pelo relator, em grau de

recurso, a decisão desafiará agravo interno (art. 136, parágrafo único).

19) Explique o que significa: a) Princípio da vedação dos tribunais de exceção? b)

Imparcialidade e independência do juiz?

Principio da vedação dos Tribunais de Exceção

A Constituição Federal traz no seu artigo 5º, inciso XXXVII a vedação expressa

aos juízos ou tribunais de exceção, que topograficamente situa-se dentro do Capítulo I,

“Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, por sua vez pertencente ao Título II,

“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. Este principio se relaciona com o princípio do

juiz natural que é a garantia constitucional do cidadão, a exclusividade de jurisdição pelo

poder judiciário, aliado à independência funcional de seus juízes, conforme se infere da

norma constitucional em vigor, trazendo aos jurisdicionados, a certeza e a segurança de

que  seus  litígios  serão  julgados  de  maneira  legal  e  legítima.  Considerando-se  que  a

separação  dos  poderes  e  os  direitos  e  garantias  fundamentais  inseridas  se  configuram

cláusulas  pétreas do direito  brasileiro,  ex vi do art.  60,  § 4o,  merecem uma cuidadosa

reflexão, as atribuições, prerrogativas e competências de cada um desses poderes.

De imediato, podemos dizer que o principio do juiz natural possibilita o julgamento

das ações por pessoa devidamente investida no cargo, com competência respectiva, ambos

atribuídos em momento anterior à existência de fato merecedor de apreciação do judiciário,

ressaltando  ainda,  a  sua  fixação  pela  própria  Ordem  jurídica  constitucional;  em

contraposição tem-se o tribunal de exceção, que prestigiava um certo número de pessoas

que tinham suas lides postas em estudo frente a julgadores escolhidos e que muitas vezes,
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não possuíam competência para tal. 

Imparcialidade e independência do juiz

A  independência  judicial  constitui  um  pressuposto  para  que  a  atividade

jurisdicional alcance a completa legitimação democrática. Não se afigura suficiente a mera

legitimação  formal,  racional  ou  legal,  consistente  na  subordinação  do  juiz  à  lei  e  à

Constituição, impondo-se que exerça, de forma isenta e imparcial, o necessário controle

jurídico  dos  demais  poderes  e  que  tutele  efetivamente  os  direitos  fundamentais  dos

cidadãos.

Conforme ressaltado por Eugenio R. Zaffaroni, a chave de poder do Judiciário se

acha,  especificamente,  no  conceito  de ‘independência’.  De igual  modo,  José  Frederico

Marques defendera que a independência dos órgãos judiciários, que hoje pode ser aceita

como um dogma,  reside  na  própria  essência  do  Judiciário,  que  não se  compreenderia

subordinado às injunções de outro Poder, para o exercício da administração da justiça.

Outro pressuposto do exercício da magistratura é a imparcialidade. Ser imparcial,

como o próprio termo permite compreender, implica colocar-se em posição equidistante

entre  as  partes  na  relação  processual.  Independência  e  imparcialidade  se  implicam

mutuamente, estando, portanto, intimamente relacionados. 

Independência  e  imparcialidade,  embora  conceitos  conexos,  eis  que  servem ao

mesmo  valor  de  objetividade  do  julgamento,  no  entanto  têm  significações  diferentes.

Enquanto a imparcialidade é um modelo de conduta relacionado ao momento processual,

significando que o juiz deve manter uma postura de terceiro em relação às partes e seus

interesses, devendo ser apreciada em cada processo, pois, só então é possível conhecer a

identidade do juiz e das partes e suas relações, a independência é uma nota configuradora

do estatuto dos membros do Poder Judiciário, referente ao exercício da jurisdição em geral,

significando ausência de subordinação a outros órgãos.

20) Explique o que significam os seguintes institutos: a) Legitimidade ordinária; b)

Substituição Processual; c) Sucessão Processual.

Legitimidade Ordinária

A legitimação ordinária decorre do preenchimento da condição da ação denominada
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legitimidade de parte. É a coincidência entre o autor (parte no sentido) material com o

autor  (no sentido)  processual.  Como estabelece o CPC, alguém somente pode postular

direito em nome próprio. Quando alguém assim age, preenche a legitimação ordinária, uma

vez que esta em juizo protegendo direito proprio.“Ninguem podera pleitear direito alheio

em nome  proprio,  salvo  quando  autorizado  pelo  ordenamento  juridico.  ”  (art.  18º  do

NCPC).

É preciso distinguir  a legitimidade ad causam ou de agir,  condição da ação, da

legitimidade processual ou da legitimidade ad processum, pressuposto processual.Embora

ambas as situações acarretem idêntico resultado, ou seja, extinção do processo sem exame

de mérito, a primeira diz respeito ao pretenso titular do direito ou contra quem diz ser a

parte passiva. A segunda, legitimidade processual, se liga ao direito processual de, por si

só, alguém poder provocar a jurisdição ou movimentar o processo.Geralmente, aquele que

se autodenomina titular de um direito é a mesma pessoa que atua no plano processual.

Trata-se da chamada legitimidade ordinária.

A legitimidade para agir (legitimidade para a causa), em que se analisa a relação do

sujeito da lide com o seu ingresso em juízo, é uma das condições da ação (tanto em relação

ao réu quanto ao autor). Compete ao Estado-juiz realizar o exame para certificar se a ação

tem tal requisito para só então prestar a tutela jurisdicional em sentido lato, positiva ou

negativamente.Se  a  parte  for  ilegítima,  faltará  uma das  condições  de  ação,  por  isso  o

processo deverá ser extinto sem análise de mérito, sem prejuízo de que em outra ação a

demanda corresponda com a realidade e com a titularidade das partes.

Substituição Processual

Quando a lei autoriza que uma pessoa postule um direito alheio, haverá o fenômeno

da legitimação extraordinária, da qual é modalidade a substituição processual.Substituição

processual é o fenômeno pelo qual alguém vai a juízo em nome próprio, mas para proteger

um direito alheio. Ocorre a substituição processual quando há uma não coincidência, por

força da lei,  entre aquele que é parte no plano material e aquele que é parte no plano

processual. Nela surge de um lado substituto, alguém que em nome próprio age em juízo, e

do outro lado o substituído, ou seja, o favorecido por essa atuação.

A regra geral no processo civil comum individual é que ocorra a coincidência entre

o titular do direito material e o titular do direito processual, mesmo porque, como expressa
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o art. 18º do NCPC antes citado, é vedado a alguém pedir em juízo direito alheio em nome

próprio  se  não autorizado  por  lei.  Quando  ocorre  autorização  legal,  dada  a  quem não

participou da relação de direito material postular por ele próprio direito de outrem, aí se

está diante do fenômeno da substituição processual.

É  de  se  observar  ainda  que  substituição  processual  difere  da  representação

processual. Nesta, alguém age em nome de outrem em juízo e não em nome próprio.O

substituto age em seu próprio nome, sem necessidade de nominar ou dizer necessariamente

quem substitui, uma vez que o substituído é a parte, em sentido material, e o titular do

direito  substancial,  ao passo que o substituto  é  o  legitimado autor  e  titular  da relação

processual.

Sucessão Processual

A sucessão processual (também denominada de sucessão de partes ou substituição

de partes) é a modificação ou alteração das partes durante o transcurso procedimental em

razao de algum evento por força de lei. “No curso do processo, somente e licita a sucessao

voluntaria  das  partes  nos  casos  expressos  em lei.”  (art.  108  do  NCPC).  Nao  altera  a

legitimidade das partes a “alienaçao da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a

titulo particular” (art. 109, caput do NCPC). “Estendem-se os efeitos da sentença proferida

entre as partes originarias ao adquirente ou cessionario.” (art. 109, § 3º do CPC).

É possível a sucessão processual, em caso de morte, da parte pelo seu espólio ou

sucessores (art. 110 do CPC), quando, então, o juiz suspenderá o processo para possibilitar

o ingresso do sucesso em juízo. O advogado também pode ser sucedido, em caso de morte,

por  exemplo.  E  “poderá,  a  qualquer  tempo,  renunciar  ao  mandato,  provando  que

cientificou  o  mandante  a  fim  de  este  nomeie  substituto”  Mas,  “durante  os  10  dias

seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe

evitar prejuízo (art. 45 do CPC).

21) Explique os critérios de competência em razão da pessoa, em razão da matéria e

em razão do local?

Em razão da pessoa

Competência em razão da pessoa está definida na CF podendo ser conhecida de
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oficio e em qualquer grau de jurisdição, não podendo ser alterada por vontade das partes. 

Considera a condição ou o cargo que ocupa autor ou réu. Por exemplo, se a União é

autora, a competência é do juiz federal; nas ações penais contra Governador do Estado a

competência  é  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  A Constituição  estabelece  o  foro  por

prerrogativa de função, atendendo ao critério de competência em razão da pessoa. Segundo

o CPP, em seu art.  69:Determinará a competência jurisdicional: VII - a prerrogativa de

função. Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal,

do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça

dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante

eles por crimes comuns e de responsabilidade. 

Em razão da matéria

A competência  em  razão  da  matéria,  em  regra,  é  estabelecida  por  normas  de

organização judiciária local. Antes, porém, no que concerne à matéria, é necessário que se

leve em consideração também a Constituição. Primeiro, deve-se verificar a qual justiça

estaria afeta a questão, pois, às vezes, a matéria é de natureza tal que a competência é da

Justiça Federal ou de uma justiça especial, qual seja, trabalhista, eleitoral ou militar. Então,

antes, em se tratando de competência em razão da matéria, faz-se necessário verificar a que

justiça pertenceria a matéria. Vencida essa primeira fase,e determinado o território, é que se

faz a distribuição, agora sim, em relação à matéria propriamente dita (família, falência,

execução, registros públicos e etc).

Assim, a competência em razão da matéria está relacionada aos fatos efundamentos

jurídicos  do  pedido,  a  causa  de  pedir,  o  legislador  leva  em conta  para  a  fixação  da

competência  do  órgão  julgador,  considerando,  primeiramente:  a  natureza  da  relação

jurídica controvertida, importante dizer, o setor do direito material em que a pretensão do

autor da demanda tem fundamento (varia a competência conforme se trate de causa penal

ou não, juízo cível ou penal; em se tratando de pretensão referente à relação empregatícia:

Justiça do Trabalho; pretensão fundada ou não em direito de família: Vara da Família e

sucessões; importa também, às vezes, o lugar em que se deu o fato do qual se origina a

pretensão (lugar da consumação do crime (CPP, art. Art. 70 ), ou da prestação de serviços

ao empregador (CLT, art. 651) e, importa, ainda, o lugar em que deveria ter sido cumprida

voluntariamente a obrigação reclamada pelo autor (CPC, art. 100, inc. IV, d).
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Em razão do local

A competência  em razão  do  local  ou  território  é  atribuída  aos  diversos  órgãos

jurisdicionais tendo em consideração a divisão do próprio território. No que concerne

à Justiça Federal, que também é justiça comum, o País é divido emregiões, que, por

sua  vez,  se  dividem em seções.  Os  estados  se  dividem em comarcas.  Nem todos  os

municípios são sedes de comarca, mas todos os municípios brasileiros pertencem a uma

determinada comarca. 

A competência territorial é atribuída a diversos órgãos jurisdicionais levando-se em

consideração a divisão do território. É a chamada competência de foro. No que concerne à

justiça comum, pode ser federal ou estadual. A Justiça Federal é constituída por Tribunais

Regionais Federais e seções, enquanto a justiça estadual, sob o ponto de vista territorial,

está classificada em tribunais e comarcas. Os tribunais dos estados, os tribunais de justiça,

como são denominados, existem em todas as capitais, inclusive no Distrito Federal. Mas,

em alguns estados (hoje são apenas três: São Paulo, Minais Gerais e Paraná), há também

tribunais de alçada, que são igualmente tribunais de segundo grau. E as comarcas, com

uma única ou com várias varas, estão espalhadas por todo o País, em todos os estados,

abrangendo todos os municípios.

22) O Membro do Ministério Público pode ser acionado diretamente por ter atuado

no processo com dolo? O juiz também pode aplicar-lhe  multa  por considerar ter

havido litigância de má-fé do Agente Ministerial?

A  responsabilidade  civil  dos  agentes  públicos  sempre  foi  alvo  de  estudo  e

aperfeiçoamento.  Em  relação  ao  Ministério  Público,  no  que  tange  à  responsabilidade

pessoal do promotor ou procurador,  há regramento específico no art.  85 do Código de

Processo Civil: “O órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, no

exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude.” No mesmo sentido o art. 168 da

Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro:  “O  membro  do

Ministério  Público  será  civilmente  responsável  quando,  no  exercício  de  suas  funções,

proceder com dolo ou fraude”. 

A responsabilização pessoal somente advirá quando decorrer de dolo ou fraude,

23



sendo inadmissível qualquer raciocínio diverso. 

Assim, Nelson Nery Júnior aduziu: “Os membros do MP são agentes políticos e,

assim como ocorre com os juízes, somente respondem por responsabilidade, quando agem

com dolo ou fraude no exercício de sua função.  Não estão sujeitos a responsabilidade

quando  agem  com  culpa.  As  hipóteses  de  responsabilidade  dos  juízes  e  do  MP são

arroladas  em  numerus  clausus,  taxativamente,  não  comportando  ampliação.”  

Corrobora-se, ainda, que “o prejudicado por ato doloso ou fraudulento praticado

pelo MP tem direito de ressarcir-se por meio de ação dirigida contra o poder público” que,

por sua vez, deverá acionar regressivamente o membro do Ministério Público que tiver

agido dolosa ou fraudulentamente no processo. 

23) O que é a denominada “administração judicial de interesses privados”? Quais as

suas características principais?

Igualmente  denominada  de  jurisdição  graciosa  ou  de  jurisdição  voluntária,  a

administração  judicial  de  interesses  privados,  não  é,  segundo  a  doutrina  tradicional,

assimilável à natureza da atividade jurisdicional, porque nela não há decisão que diga o

direito aplicável à lide, em substituição à vontade dos interessados. Também, segundo essa

mesma doutrina,  “não se assemelha  à  atividade  da  jurisdição,  porque não consiste  em

resolver conflitos, mas apenas em chancelar,é atividade resultante de negócio jurídico que

se exige um ato do Estado, para que o negócio se realize ou complete”.

Como função, ela tem natureza administrativa, do ponto de vista material, e é ato

judiciário, do ponto de vista subjetivo ou orgânico; em relação às suas finalidades, é função

preventiva e também constitutiva.

Na  jurisdição  voluntária  não  há  lide,  mas  somente  administração  pública  de

interesses privados. É uma das funções do Estado, confiada ao Poder Judiciário, em virtude

da idoneidade, responsabilidade e independência dos juízes perante a sociedade, visando

evitar litígios futuros,  ou irregularidades e deficiências na formação do ato ou negócio

jurídico.

Nesse mesmo entendimento,  a  lição de Ernani  Fidélis  aborda que na jurisdição

voluntária, o magistrado não atua para solucionar o conflito, nem para efetivar direito, nem

para  acautelar  outro  processo.  Ele  apenas  integra-se  ao  negócio  jurídico  ou  ao  ato  de
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interesse dos particulares, para verificação de sua conveniência ou de sua validade formal,

quando  devidamente  exigida  sua  participação.  Não  ocorrendo  litígio  nem  execução,

consequentemente, não pode haver processo no sentido jurídico, ocorrendo assim, simples

procedimento  que  permite  ao  juiz,  na  sua  função  integrativo-administrativa,  avaliar  a

conveniência do ato, ou sua validade formal.

24) O que é conflito de competência e qual é o seu procedimento?

Não se faz incomum, na prática, que dois ou mais juízes se dêem por competentes

para um mesmo processo, ou, ao contrário, se entendam incompetentes para apreciar a

causa.

Para disciplinar essa ocorrência possível e corriqueira, o Novo Código de Processo

Civil cuidou de conceituar a matéria no art. 66 e de regular a matéria nos art. 951 a 959

através do incidente denominado “conflito de competência”. O conflito de competência,

portanto, pode ser positivo ou negativo. Será positivo quando ambos os juízes assinalarem

sua competência para o feito e, negativo, quando a controvérsia versar sobre a afirmação

de incompetência por parte de ambos.

A regra insculpida no artigo 951, do CPC, permite que os conflitos de competência

possam ser suscitados por qualquer das partes envolvidas na ação original, pelo Ministério

Público ou pelos juízes, cuja competência ou incompetência queiram ver declarada.

O  conflito  de  competência  será  encaminhado  ao  Presidente  do  Tribunal

hierarquicamente superior aos magistrados conflitantes, que julgará o conflito, decidindo

qual o juiz competente para a causa e pronunciar-se-á, igualmente, sobre a validade dos

atos até então praticados pelo juiz incompetente, conforme estabelece o NCPC em seu art.

957.

25) O que é e quais as espécies de procuração dada ao advogado pelo seu cliente?

Procuração é um mandato através do qual se estabelece um contrato entre mandante

e  mandatário  em  que  o  primeiro  outorga  ao  outro  poderes  para  praticar  atos  de  seu

interesse, em seu nome.  A procuração dada ao advogado pelo seu cliente é chamada de

"Procuração Ad Judicia". Ela trata da atuação dos advogados em juízo, estando eles aptos a
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praticar todos os atos que representem seu cliente nessa esfera, exceto os elencados no art.

38 do Código de Processo Civil:

Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou
particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do
processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência
do pedido,  transigir,  desistir,  renunciar  ao direito  sobre  que se  funda a  ação,
receber, dar quitação e firmar compromisso.

Caso o advogado realize práticas sem esse instrumento outorgado pela parte, deverá

apresentá-lo dentro do prazo legal, 15 dias, independentemente de intimação, apenas em

“atos reputados urgentes” ou para “intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição”.

Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar
em juízo.  Poderá,  todavia,  em nome da  parte,  intentar  ação,  a  fim de evitar
decadência ou prescrição,  bem como intervir,  no processo,  para  praticar  atos
reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de
caução,  a  exibir  o  instrumento  de  mandato  no  prazo  de  quinze  (15)  dias,
prorrogável até outros quinze (15), por despacho do juiz.   
Parágrafo  único  –  Os  atos,  não  ratificados  no  prazo,  serão  havidos  por
inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos.

26) O que é jurisdição internacional concorrente e o que é jurisdição internacional

exclusiva?

A jurisdição internacional é a atuação jurisdicional nacional frente a jurisdições de

Estados Estrangeiros, o que possibilita a cada Estado definir os limites de sua jurisdição

segundo normas internas. Cada País possui competência para julgar casos determinados

no  que  tange  à  sua  soberania,  podendo  ocorrer  situações  em  que  a  competência  de

conhecer o mesmo fato se dê para mais de um Estado.

 Quando a jurisdição nacional é paralela e não prejudicial à jurisdição de outros

países,  ou  seja,  que  uma causa  pode ser  julgada  também por  tribunais  estrangeiros,  a

competência internacional é concorrente. Nesse caso não se configura litispendência (art

90, CPC/73) - ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo

pedido -  “ressalvadas  as  disposições  em contrário  de  tratados internacionais  e  acordos

bilaterais em vigor no Brasil” (art. 24, NCPC/2015). O art. 88 do CPC estabelece hipóteses

para a ocorrência dessa espécie de competência:

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no nº I, reputa-se domiciliada no Brasil a
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pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.

  Todavia,  há casos em que a sentença estrangeira proferida não pode produzir

qualquer efeito no território brasileiro, ou seja, a jurisdição internacional é excluída.

Institui o Código de Processo Civil :

Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer
outra:
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor
da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.

27)  O  que  é  litisconsórcio  unitário.  Explique,  com  exemplo,  se  pode  ocorrer  a

formação de litisconsórcio unitário facultativo?

Quando,  na  relação  processual,  ingressam  outros  sujeitos  formando  uma

pluralidade de demandantes ou demandados e pleiteiam em seu favor a tutela jurisdicional,

ocorre  o  litisconsórcio.  Diferentemente  do  litisconsórcio  simples,  em  que  cada

litisconsortes pode obter uma sentença diferente, o litisconsórcio unitário por força da lei

ou do caráter da relação jurídica apresenta uma sentença cuja eficácia é  igual para todos os

litisconsortes.

 Apesar  da  redação  do  art.  47  do  Código  de  Processo  Civil  dizer  que  “há

litisconsórcio  necessário,  quando,  por  disposição  de  lei  ou  pela  natureza  da  relação

jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a

eficácia  da  sentença  dependerá  de  citação  de  todos  os  litisconsortes  no  processo”,

estabelecendo litisconsórcio unitário como especificamente necessário, a doutrina sustenta

que é possível haver àquela categoria de forma facultativa. 

Acontece  que  o  litisconsórcio  unitário  nem  sempre  é  necessário,  bastando
lembrar os casos de condôminos que reivindicam a coisa comum e de credores
solidários  frente  à  cobrança  da  dívida  única.  Agindo  em  conjunto  ou
separadamente,  o  resultado  será  uniforme  para  todos  os  interessados,  mas  o
litisconsórcio não é obrigatório. (THEODORO JR., 1996).

28) O que é representação processual? Explique quais as espécies de representação

processual?

A representação processual, regulada pelo art. 12, CPC/73, é a situação em que o
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representante  atua  em  juízo  em  nome  do  representado  defendendo  seus  direitos  e

interesses. Ela pode ser voluntária, por meio da procuração ad judicia, para representar a

parte em juízo; ou obrigatória: com a finalidade de preencher a incapacidade absoluta do

interessado ou para a representação das pessoas jurídicas e outros entes.

Art. 8°. Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou
curadores, na forma da lei civil.

Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores;
II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;
III - a massa falida, pelo síndico;
IV - a herança jacente ou vacante, por seu curador;
V - o espólio, pelo inventariante;
VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não
os designando, por seus diretores;
VII - as sociedades sem personalidade jurídica,  pela pessoa a quem couber a
administração dos seus bens;
VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador
de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 88, parágrafo
único);
IX - o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico.

29) O que são nulidades processuais e pressupostos processuais? Dê um exemplo de

nulidade processual absoluta e um exemplo de pressuposto processual de existência?

Pressupostos processuais são os requisitos necessários para uma relação processual

ser formada com validade formal. Para a existência inicial do processo, deve-se ter um juiz

órgão investido da jurisdição,  ou seja,  possuir  uma demanda ajuizada perante um juiz;

parte com capacidade postulatória, apta a ser sujeito da relação jurídica processual; e a

regularidade formal da demanda, o que impulsiona o movimento da máquina judiciária

(pressupostos processuais de existência).

No  entanto,  podem  surgir  no  processo  circunstâncias  que  invalidem  a  relação

processual,  chamadas  nulidades  processuais.   Elas  podem  ser  relativas,  absolutas  ou

cominadas. A nulidade absoluta, mais gravosa, tem sua condição gravemente afetadas por

defeito em um requisito essencial ao ato do processo. É um vício incorrigível, podendo ser

invalidada por iniciativa do juiz independentemente de manifestação da parte. Um exemplo

dessa nulidade é a citação com inobservância das prescrições legais (art 247, CPC/73).

Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância
das prescrições legais.
Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes,
que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as
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outras, que dela sejam independentes.

30) Pode haver litisconsórcio multitudinário necessário? Explique?

O  litisconsórcio  multitudinário  consiste  em  um  litisconsórcio  facultativo  com

excesso de litisconsortes, o que compromete a celeridade do processo e dificulta a defesa.

Preenchendo esse requisito, o processo pode ser dividido em outros limitando o número de

litigantes. No entanto, essa cisão só poderá ocorrer quando o litisconsórcio for facultativo,

uma vez  que  no  litisconsórcio  necessário  a  pluralidade  de  partes  é  obrigatória,  sendo

vedada sua limitação.

31) Quais as diferenças entre o assistente simples e o assistente litisconsorcial?

A assistência  é  umas  das  formas  de  intervenção  de  um terceiro  interessado  na

relação processual, cujo direito será diretamente ou reflexivamente afetado pelo resultado

do processo. A assistência simples é aquela em que o terceiro está interessado que sua

situação jurídica não seja desfavoravelmente atingida pela sentença a ser proferida para

solucionar o conflito existente entre as partes.  O assistente simples possui uma relação

jurídica  que  poderá  ser  atingida  pelos  efeitos  da sentença,  e  por  isso pode intervir  ao

praticar atos processuais e auxiliar seu assistido na obtenção de uma decisão favorável,

como, por exemplo,  o fiador: que ingressa na relação para auxiliar o devedor contra o

credor, pois o conteúdo da sentença atingiria por completo sua situação jurídica com o

devedor.

Já o assistente litisconsorcial será diretamente atingido pelos efeitos da sentença

proferida.  Diferentemente  da  assistência  simples,  ele  possui  relação jurídica  de  direito

material idêntica ou dependente daquela em juízo, ou seja, com o adversário do assistido, e

que será alcançada, em sua essência, pelos efeitos da sentença. Esse assistente poderia ter

participado do processo como parte, porém por motivos outros ficou de fora da lide. 

32) Quais as diferenças entre Processo e Procedimento?
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Processo é  o instrumento pelo qual  a  jurisdição age para pacificar  conflitos  de

interesses, que culmina em uma sentença.  O procedimento, por sua vez, é um conjunto de

atos  intrínsecos  ao  processo  para  atingir  os  seus  determinados  fins.  O  processo  é  um

instituto  complexo  e  o  procedimento  uma  de  suas  vertentes,  sendo  considerado  a

sistematização dele.

33)  Quais  as  diferenças  entre  suspeição  e  impedimento  do  juiz?  Arrole  quatro

hipóteses de impedimento no processo penal?

O impedimento possui caráter objetivo, em que a presunção de parcialidade do juiz

é absoluta (juris et de jure). Trata-se de questões mais gravosas para que se possa alegar o

impedimento, podendo culminar  no fim do poder de decisão do juiz em tal caso concreto.

O art. 134, CPC/73 dispões sobre as hipóteses de impedimento:

Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou
voluntário:

I- de que for parte; 
II - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou
como órgão do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha;
III - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença
ou decisão; 
IV - quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou
qualquer parente seu, consangüíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral
até o segundo grau; 
V - quando cônjuge, parente, consangüíneo ou afim, de alguma das partes, em
linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau; 
VI - quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na
causa.
Parágrafo  único.  No caso  do no  IV,  o impedimento  só  se  verifica  quando o
advogado  já  estava  exercendo  o  patrocínio  da  causa;  é,  porém,  vedado  ao
advogado pleitear no processo, a fim de criar o impedimento do juiz.

A suspeição, por sua vez, está ligada ao subjetivismo do juiz, havendo presunção

presunção  relativa  (juris  tantum)  da  incapacidade  do  juiz  para  determinado  caso.

Art.  135.  Reputa-se  fundada  a  suspeição  de  parcialidade  do  juiz,  quando:
I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;
II - alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de
parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau; 
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III - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes; 
IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma
das  partes  acerca  do  objeto  da  causa,  ou subministrar  meios  para  atender  às
despesas do litígio; 
V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 
Parágrafo  único.  Poderá  ainda  o  juiz  declarar-se  suspeito  por motivo  íntimo.

Se o juiz se enquadrar em qualquer das hipóteses do art. 134, há presunção absoluta

de  parcialidade,  que  pode  ser  arguida  em qualquer  grau  de  jurisdição.  Entretanto,  na

suspeição há presunção relativa de parcialidade, sujeita à preclusão. Se o interessado deixar

de arguí-la na primeira oportunidade em que puder falar nos autos, convalida-se o vício,

tendo-se por imparcial o magistrado (art. 138, CPC/73).

34) Quais as funções, direitos e deveres do advogado no Processo?

A função do advogado no processo é interceder pelo cliente em juízo e representá-

lo nos atos processuais que lhe couber. Seus direitos estão  expressos nos incisos I a XX do

art. 7o da Lei nº 8.906 de 04 de Julho de 1994 (Estatuto da OAB). Os direitos não podem

ser considerados exaustivos, pois podem existir outros que devam ser reconhecidos, desde

que necessários ao cumprimento do mandato. São eles:

– Exercício da profissão em todo o território nacional;

– Inviolabilidade do escritório e documentos ali existentes;

– Prisão em flagrante ligada ao exercício profissional ou não sob acompanhamento de

representante da OAB, assistindo ao auto de flagrante, sob pena de nulidade do ato; e a

comunicação  imediata  do  fato  ao  órgão  da  OAB  a  que  estiver  ligado  diretamente  o

advogado, respectivamente;

– Comunicação com o cliente;

– Recolhimento à prisão - O advogado preso só poderá ser levado a sala de Estado Maior

que tenha, a juízo do seu órgão de classe, as condições desejáveis para acolhê-lo;

– Uso da palavra em Tribunais ou outros órgãos;

– Exame dos autos, autos de inquérito e de flagrante;

– Sigilo Profissional;

– Imunidade Profissional – inviolabilidade física, no exercício de sua profissão, por suas

manifestações e seus atos – algum ato que possa ser caracterizado como injúria, difamação

ou desacato- nos limites da lei;
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– Salas Especiais em Fóruns e juizados singulares ou coletivos, delegacias de polícia e

presídios, à disposição da OAB, sob seu controle exclusivo, para uso pelos seus inscritos;

– Ofensa contra qualquer advogado no exercício de sua profissão deverá ser respondida

pelo  órgão  dirigente  da  OAB  a  que  estiver  ligado  (Seccional  onde  tem  a  inscrição

principal), com a medida de desagravo;

– Honorários Profissionais.

Os deveres dos advogados estão nos arts. 31 a 33 da Lei 8906/94 :

Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e
que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.
§  1º  O advogado,  no  exercício  da  profissão,  deve  manter  independência  em
qualquer circunstância.
§ 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem
de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão.
Art.  32. O advogado é responsável  pelos atos  que,  no exercício profissional,
praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo  único.  Em caso  de  lide  temerária,  o  advogado será  solidariamente
responsável  com seu cliente,  desde  que coligado com este para lesar  a  parte
contrária, o que será apurado em ação própria.
Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados
no Código de Ética e Disciplina.
Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado
para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a
recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade
e os respectivos procedimentos disciplinares.

35)  Quais  as  hipóteses  de  nomeação  de  curador  especial  no  processo  civil  e  no

processo penal?

No âmbito civil, o CPC dispõe em seu art. 9º sobre a curadoria especial:

Art. 9°. O juiz dará curador especial:

I - ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem

com os daquele;

II - ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa.

Parágrafo único. Nas comarcas onde houver representante judicial de incapazes

ou de ausentes, a este competirá a função de curador especial.

Na esfera penal, será nomeado Curador Especial nos casos em que houver queixa-

crime; ofendido mentalmente enfermo ou com retardo mental, sem representante legal; se

os interesses do representante colidirem com os da vítima; para aceitação do perdão.

36)  Quais  as  mudanças  ocorridas  quanto  ao  impedimento  do  magistrado  com  o

advento do Novo CPC em relação ao CPC de 1973?
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Além  das  hipóteses  previstas  no  artigo  134  do  CPC/73,  o  NCPC   incluiu  nova

possibilidade de impedimento quando da representação de alguma das partes por escritório

de advocacia de parente do juiz, até terceiro grau. Vejamos:

Código de Processo Civil de 1973:

Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou

voluntário:

I - de que for parte;

II - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou

como órgão do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha;

III - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença

ou decisão;

IV - quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou

qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral

até o segundo grau;

V - quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de alguma das partes, em

linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau;

VI - quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na

causa.

Parágrafo  único.  No caso  do no  IV,  o impedimento  só  se  verifica  quando o

advogado  já  estava  exercendo  o  patrocínio  da  causa;  é,  porém,  vedado  ao

advogado pleitear no processo, a fim de criar o impedimento do juiz.

Novo Código de Processo civil (CPC/2015):

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no

processo:

I – em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou

como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II – de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III  –  quando  nele  estiver  postulando,  como  defensor  público,  advogado  ou

membro  do  Ministério  Público,  seu  cônjuge  ou  companheiro,  ou  qualquer

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,

inclusive;

IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
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inclusive;

V – quando for  sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa

jurídica parte no processo;

VI – quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das

partes;

VII – em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de

emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII – em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu

cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou

colateral,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  mesmo  que  patrocinado  por

advogado de outro escritório;

IX – quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

37) Quais os principais atos da Fase Preliminar e da Fase Processual no Procedimento

dos Juizados Especiais Criminais?

Com o conhecimento do fato pela Autoridade Policial de ocorrência que poderia

caracterizar  infração  penal  de  menor  potencial  ofensivo,  será  lavrado  o  Termo

Circunstanciado de Ocorrência e assim encaminhado ao Juizado, juntamente ao réu e a

vítima. Buscando ao máximo a eliminação de fases processuais, não tem-se, como regra, o

inquérito  policial  como procedimento  prévio  à  ação  penal,  sendo suficiente  o  envio  à

autoridade judiciária do TCO, juntamente às partes envolvidas, juntando-se documentos e

outras informações necessárias ao esclarecimento dos fatos.

Com o procedimento registrado e autuado em um dos Juizados Criminais, inicia-se

a  fase  preliminar.  Deverão  ser  colhidos  os  antecedentes  criminais  do  autor  do  fato,

designando-se  a  audiência  preliminar,  que  deverá  se  realizar  de  modo  informal,  com

objetivo de contemplar uma das três alternativas de resolução: aceitação da proposta de

composição dos danos civis pelo autor; transação penal, com aplicação imediata de medida

socioeducativa ou pena não-privativa de liberdade; conciliação.

No procedimento Sumário, não ocorrendo a transação penal e não havendo novas

diligências  ou  esclarecimentos  a  serem  requisitados,  o  Ministério  Público  oferecerá

denúncia oral, que serão reduzidas a termo, cujas cópias devem ser entregues ao acusado,
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que  ficará  citado  e  ciente  da  designação  da  audiência  de  instrução  e  julgamento,  ao

Ministério Público, e vítima, o responsável civil e seus advogados.

Na audiência de Instrução e Julgamento, o autor do fato é citado para comparecer

acompanhado por  Advogado,  sendo nomeado um Defensor  Público  na  ausência  deste.

Vejamos abaixo:

O autor do fato deverá indicar suas testemunhas e endereços, com cinco dias de
antecedência da audiência de instrução ou levá-las no dia. Não havendo acordo
entre os envolvidos ou com o Ministério Público, o advogado do autor do fato
fará uma defesa oral, apresentando uma resposta à denúncia. A seguir, o Juiz
receberá ou não a denúncia. Caso o Juiz rejeite a denúncia, ele mandará arquivar
o processo e o Ministério Público poderá recorrer para a Turma Recursal. Caso o
Juiz aceite a denúncia, poderá ser apresentada, ao autor do fato, uma proposta de
suspensão do processo por um prazo de dois a quatro anos, desde que o mesmo
cumpra algumas condições. Se o autor do fato aceitar a proposta de suspensão e
cumprir as condições que lhe forem propostas, ao final do prazo o processo será
extinto e ele não será condenado. Na hipótese de o autor do fato não aceitar a
proposta de suspensão do processo, será produzida a prova mediante depoimento
da vítima,  testemunhas apresentadas pela  acusação,  testemunhas  apresentadas
pela  defesa  e  interrogatório  do  acusado.  A  seguir,  o  Ministério  Público
apresentará suas alegações finais e depois o advogado de defesa apresentará as
suas alegações.  Após, o Juiz dará uma sentença absolvendo ou condenando o
acusado. Caso o autor do fato não compareça a audiência, quando citado, será
decretada  a  sua  revelia.  Na  hipótese  de  não  ser  localizado,  o  processo  será
remetido à vara criminal.1

38) Quais os principais atos do Procedimento Comum na Justiça Trabalhista?

Em termos de localização jurisprudencial fundamental, o procedimento comum do

processo do trabalho está radicado na CLT (Decreto-Lei n° 5.452/43), em seus arts. 763 a

852,  sendo que  a  partir  de  uma lei  do  ano  2000  (Lei  n°  9957/00),  ficou  instituído  o

procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho. Em razão da busca pela celeridade, o

procedimento  comum na  Justiça  do  Trabalho  se  dá  em três  ocasiões:  1)  audiência  de

conciliação;  2)  audiência  de  instrução;  e  3)  audiência  de  julgamento.  O âmbito  de  tal

procedimento trabalhista lida diretamente com os princípios da concentração dos atos e da

celeridade processual.

A audiência de conciliação é dada pelos termos dos arts. 845, 846 e 847 da CLT. O

§ 1° do art. 846 ratifica a posição de que se ocorre a conciliação entre as partes, lavra-se

um termo (acordo) sobre as condições, prazo e valores a serem cumpridos. O § 2° reforça a

conciliação, na medida em que institui a possibilidade de que uma das condições seja a

1 Ver: <http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/informacoes/perguntas-mais-frequentes/juizado-especial-
criminal>. Acesso em 8 jun. 2015.
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satisfação total do termo ou o pagamento de indenização, junto ao cumprimento do acordo.

O art. 847 constata a possibilidade da defesa escrita e oral do reclamado, a ser feita após a

leitura da reclamação. Não havendo acordo entre as partes, fica o juiz adstrito à abertura de

prazo para que o reclamante se interponha à contestação do reclamado, que se seguirá à

audiência de instrução.

A audiência de instrução (art. 848) depende da presença dos litigantes, sob pena de

preclusão e de confissão da matéria de fato. O § 2° do art. 848 reforça a pertinência de

testemunhas nessa etapa, bem como técnicos e peritos, caso haja. O máximo é de até três

testemunhas para cada litigante, sendo que no caso de falta grave, podem ser apresentadas

até  seis  testemunhas.  As  partes  prestarão  depoimentos  e  apresentarão  as  suas  provas

testemunhais, podendo requerer que seja feita a produção de prova pericial. Nos termos do

art. 850, ao fim da instrução, deverão as partes apresentar suas considerações finais, sendo

acompanhadas pela renovação de uma nova proposta de conciliação pelo juiz. Caso ainda

não haja anuência entre as partes,  prosseguir-se-á à terceira fase,  que é a audiência de

julgamento.

A audiência  de  julgamento  corresponde  à  etapa  final  do  procedimento  comum

trabalhista, correspondendo a uma tramitação judicial em que o juiz fixará e publicará a

sentença que porá fim ao litígio entre as partes, uma vez que  não houve conciliação nem

na fase de conciliação propriamente dita e tampouco na fase de instrução. 

O caso do procedimento sumaríssimo, dado pela lei n° 9.957/00, fica permitido,

desde que satisfeitas as exigências do art. 852-A, quais sejam: “os dissídios individuais

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da

reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. (Incluído pela Lei nº 9.957,

de 2000)”

39) Quais os principais provimentos do juiz? Quais atos podem ser delegados do juiz

para o Cartório Judicial? A sentença do juiz é diferente da sentença de um árbitro?

Os  juízes,  dentro  do  discurso  processual,  são  os  agentes  investidos  em cargos

públicos  que  têm  o  papel  de  devedores  da  prestação  jurisdicional.  O  exercício  da

jurisdição,  ou  seja,  um  dos  três  aspectos  da  chamada  Teoria  Geral  do  Processo  –

ação/processo/jurisdição –,  é  justamente a  solução de conflitos  por  meio da ingerência

36



estatal, que fará frente a autotutela das partes litigantes na composição da lide2. Aqui, é

interessante lembrar-nos de Francesco Ferrara (1963, p. 130), 

O jurista há-de ter sempre diante dos olhos o fim da lei, o resultado que quer
alcançar  na  sua  actuação  prática;  a  lei  é  um ordenamento  de  protecção  que
entende  satisfazer  certas  necessidades,  e  deve  interpretar-se  no  sentido  que
melhor responda a essa finalidade, e portanto em toda a plenitude que assegure
tal tutela. 

O conceito de processo vem em perspectiva complementar à precitada, pois “é o

único meio de obter a efetivação das situações ditadas pelo direito material (imposição da

pena, dissolução do vínculo  etc.), em que “ao cabo de uma longa evolução chegou-se à

mais  absoluta  proibição  da  aplicação  de  qualquer  pena  sem prévia  realização  de  um

processo (nulla poena sine judicio)” (CINTRA et al., 2014, pp. 50-51). Em suma, ainda

conforme citação  dos  autores,  unindo processo e  jurisdição,  tem-se que  “o processo  é

indispensável à função jurisdicional exercida com vista ao objetivo de eliminar conflitos e

fazer justiça mediante a atuação da vontade concreta da lei.” (ibidem, p. 301).

Exposta essa breve reflexão inicial, pode-se discorrer agora sobre os provimentos

ou pronunciamentos do juiz em face do processo, os quais copõem os atos jurisdicionais na

composição da lide (pretenção resistida, relembre-se). No novo CPC (Lei n° 13.105/15), os

pronunciamentos judiciais estão colocados pelo art. 203 (art. 162 do CPC/73), consistindo

em sentenças (art. 203, § 1°), decisões interlocutórias (art. 203 § 2°) e despachos (art. 203

§ 3°).

As sentenças podem ser terminativas, quando extiguem o processo sem análise de

mérito, como também podem ser definitivas, quando o mérito é analisado. Em suma, a

ideia das sentenças é a de colocar termo ou fim ao processo. As decisões interlocutórias

correspondem à resolução de questões incidentais relativas ao curso do processo pelo juiz.

Por  fim,  os  despachos  são  meras  providências  para  o  carreamento  (consecução  ou

andamento)  processual.  Em  termos  recursais,  apenas  as  sentenças  e  as  decisões

interlocutórias podem ser recorridas, ao passo que os despachos não o são em decorrência

de sua natureza não decisória. De forma complementar, há os acórdãos (art. 204), que são

decisões colegiadas proferidas pelos tribunais, bem como as decisões monocráticas.

Vale lembrar, agora, que os atos judiciais, a priori, são indelegáveis. Isso quer dizer

que o que é de atribuição do juiz, não o é para outro cargo, sendo exclusivo. No caso dos

2. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo  et al.  Teoria Geral do Processo.  São Paulo: Malheiros Editores,
2014.
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Cartórios Judiciais, recorrendo-se ao art. 203, § 4°,  tem-se que “§ 4º Os atos meramente

ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser

praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”, reforçado pelo

art. 93, XV, que preconiza pelo seguinte: “os servidores receberão delegação para a prática

de atas de administração e atas de mero expediente sem caráter decisório.”.  Em suma,

seriam delegáveis os atos sem caráter decisório, como os atos meramente ordinatórios, que

não são confundidos com despachos.

Sentença arbitral  e  sentença judicial  se aproximam quanto aos efeitos,  mas não

quanto  à  origem.  A sentença  judicial  é  função  jurisdicional  estatal  (pública)  para  a

composição dos conflitos, seguindo, no mais das vezes, os princípios da publicidade e do

duplo grau de jurisdição, ou seja, é recorrível, sendo dispostos os termos dos arts 354 a 356

do CPC (Extinção do Processo). A sentença arbitral é um método alternativo de solução de

conflitos, constituído pela anuência dos litigantes em substituir  a jurisdição estatal  pela

investidura em árbitros (pessoas com especial saber jurídico no tema litigioso), num viés

privado. Tem como diferenças da jurisdição estatal  a celeridade,  a irrecorribilidade e a

privacidade  (não-publicidade),  por  isso,  não  há  duplo-grau  de  jurisdição  em sentenças

arbitrais,  ou  seja,  recurso  a  menos  que  seja  em  específicos  casos  de  embargos

declaratórios. Em suma, sentença arbitral é um título judicial, mas não se confunde com a

jurisdição, apesar de juridicamente possuírem efeitos similares. 

40)  Quais  os  princípios  institucionais  e  como  se  dá  a  intervenção  do  Ministério

Público como parte e como fiscal da lei no processo civil e penal?

Nos dizeres de Cintra et al (2014, p. 229) sobre o Ministério Público (MP), 

O Estado contemporâneo assume por missão garantir ao homem, como categoria
universal e eterna, a preservação de sua condição humana mediante o acesso aos
bens necessários a uma existência digna – e um dos organismos de que dispõe
para  realizar  essa  função  é  o  Ministério  Público,  tradicionalmente  apontado
como instituição de proteção aos fracos e que hoje desponta como agente estatal
predisposto à tutela de bens e interesses coletivos e difusos.

Com efeito,  o  Ministério  Público  é  uma legítima  instituição  de  preservação  de

valores  e  garantias  fundamentais.  Os  princípios  funcionais  dessa  instituição  são  dados

pelos termos do art. 127 § 1° da Carta de 1988:

38



Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

§  1º  São  princípios  institucionais  do  Ministério  Público  a  unidade,  a
indivisibilidade e a independência funcional.

Dizer da unidade e indivisibilidade do MP significa a ideia de corporação: “todos

os  seus  membros  da  instituição  fazem  parte  de  uma  só  corporação  e  podem  ser

indiferentemente substituídos um por outro em suas funções, (…), porque quem está na

relação processual  é o Ministério  Público como instituição,  não a  pessoa física de um

promotor  ou  curador.”  (CINTRA  et  al.,  2014,  p.  232).  Dizer  de  sua  independência  é

resvalar  na  ideia  da  “própria  consciência  jurídica,  com  submissão  exclusivamente  ao

direito,  sem ingerência do Poder Executivo,  nem dos juízes  e  nem mesmo dos órgãos

superiores do próprio Ministério Público.” (ibidem), bem como na ideia de sua autonomia

orçamentária (art. 127, § 3°) e administrativa (art. 127, § 2°).

Esses princípios institucionais direcionam a própria natureza de atuação do MP e

conformam lógica de fiscal da lei, ou seja, “suas funções essenciais, primordialmente, no

processo e perante os juízos e tribunais” (ibidem).  Isso possibilita o exercício das suas

funções institucionais, as quais têm relevante peso processual. Esses princípios estão dados

nos termos do art. 129 da CF/88, verbis:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
(...)
III  -  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública,  para  a  proteção  do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos; 
(...)
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas,  desde que compatíveis
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial  e  a consultoria
jurídica de entidades públicas.
(...)

41) Quais as características e os requisitos da nomeação à autoria e do chamamento

ao processo?

A nomeação à autoria é uma espécie de intervenção de terceiros que consiste na

substituição  do  demandado  (polo  passivo)  originário  da  relação  processual,  em que  o

demandante impetrara erroneamente ação. O objetivo desse instituto é a correção, portanto,
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do pessoa do demandado. Deverá o demandante, pois, agir no sentido de nomear à autoria

o real causador do litígio. Sua previsão legal está nos arts. 62 a 69 do CPC/73. O art. 62

traz o seu conceito:

Art. 62. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em
nome próprio, deverá nomear à autoria o proprietário ou o possuidor.

O art. 63 complementa o art. 62 supra no sentido de eximir agente que atuou sob

comando de terceiro, o qual regressivamente deverá ser nomeado à autoria:

Art.  63.  Aplica-se  também  o  disposto  no  artigo  antecedente  à  ação  de
indenização,  intentada pelo proprietário  ou pelo titular  de um direito sobre a
coisa, toda vez que o responsável pelos prejuízos alegar que praticou o ato por
ordem, ou em cumprimento de instruções de terceiro.

Na ocorrência  das  situações  previstas  por  esses  termos desses  dois  dispositivos

supra,  tem o  réu originário  (o  equivocadamente  citado),  a  salvaguarda  do instituto  da

nomeação  à  autoria  a  ser  exigida  contra  o  demandante  (autor)  da  relação  processual,

suspendendo o juiz o processo, caso defira o requerimento do demandado original ao autor

a nomear agente à autoria (art. 64).

Sendo  aceito  o  novo  réu  (nomeado  à  autoria),  cabe  ao  autor  citá-lo,  sendo

imprescindível para que a nomeação à autoria seja válida, nos termos dos arts. 65 e 66:

Art.  65.  Aceitando  o  nomeado,  ao  autor  incumbirá  promover-lhe  a  citação;
recusando-o, ficará sem efeito a nomeação.

Art. 66. Se o nomeado reconhecer a qualidade que Ihe é atribuída, contra ele
correrá o processo; se a negar, o processo continuará contra o nomeante.

Nessa medida, a nomeação à autoria tem como fundo de validade a anuência do

nomeado (“novo réu”),  como sendo legítimo à relação processual,  constituindo o novo

polo passivo.  Somente depois de corretamente nomeado é que podem ser aplicados os

efeitos  processuais,  ou  seja,  o  chamamento  ao  processo  (citação)  somente  ocorre  e  é

efetivo se é aceita a nomeação à autoria por parte do nomeado. Do contrário, “ficará sem

efeito a nomeação”, conforme a segunda parte do art. 65  supra, e, por conseguinte, não

haverá o início dos escorreitos efeitos processuais quistos pelo demandante.

O chamamento ao processo ocorre quando o réu solicita que um terceiro também

componha o polo passivo em resposta ao pedido do autor. É uma intervenção de terceiros

que se dá com objetivo de responsabilizar solidariamente os demais devedores para que a
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dívida seja adimplida. No novo CPC, o chamamento ao processo está disposto pelos arts.

130 a 132 (77 a 80 do CPC/73), o qual é conceituado no art. 130:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: 
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; 
II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; 
III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns
o pagamento da dívida comum.

Configurado  o  litisconsórcio  passivo  em decorrência  da  citação  proveniente  do

chamamento ao processo ocorre em até 30 dias ou dois meses se o litisconsorte residir em

outra comarca (art. 131 e parágrafo único). Por fim, se um dos litisconsortes executar a

dívida,  a  ele  caberá  agir  regressivamente  perante  os  outros  réus,  cobrando-lhes  o

ressarcimento dos valores pagos correspondentes.

42) Quais os tipos de honorários advocatícios? À luz do CPC atual e do Novo CPC,

quais as regras dos honorários sucumbenciais quando for vencida a Fazenda Pública

no CPC atual e no novo CPC?

Segundo o art. 22 da Lei n° 8.906/94, os honorários advocatícios são classificados

em  três  tipos  básicos:  (1)  convencionados;  (2)  por  arbitramento  judicial;  e  (3)  de

sucumbência. Os dois primeiros tipos estão previstos nessa lei, respectivamente em seu art.

22, §§ 1° e 2°:

Art.  22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o
direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência.

        § 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente
necessitado,  no  caso  de  impossibilidade  da  Defensoria  Pública  no  local  da
prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

        § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por
arbitramento  judicial,  em remuneração  compatível  com  o  trabalho  e  o  valor
econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Já os  honorários  de  sucumbência  estão  mais  claramente  positivados  no próprio

CPC, que em seu art. 85 caput (art. 20 do CPC/73) traz a definição: 

Art.  85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários  ao advogado do
vencedor.
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O valor dos honorários é fixado entre 10 e 20%, conforme o art. 85 § 2° (art. 20, §

3° do CPC/73):

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Quanto às regras sucumbenciais,  quando a Fazenda Pública for vencida,  tem-se

que, no CPC/73, em seu art. 20 (grifo nosso), o qual coincide com o § 8° do art. 85 do

CPC/2015:

Art. 20. § 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em
que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa
do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Isso quer dizer que o CPC/73 deixava a remuneração dos honorários advocatícios

de ação vencida contra a Fazenda Pública a ser fixado segundo a discricionariedade do

juiz.  Em  suma,  são  honorários  de  fundamental  ponderação  judicial,  sendo  o  que  é

meramente previsto pelo CPC/73.

Já o CPC/2015, em seu art. 85, § 8° prevê que:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda,  quando  o  valor  da  causa  for  muito  baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com  efeito,  a  diferença  fundamental  observada  é  que  o  CPC/73  deixa  à

discricionariedade  da  determinação  judicial  os  honorários  advocatícios  obtidos  em

qualquer  hipótese  em que  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  sendo  imprevisível,  dada  a

discricionariedade e sem ter um valor paramétrico para as suas definições.  Em sentido

diverso, no CPC/2015, tal situação se mostra melhorada, pois a apreciação equitativa do

juiz  dar-se-á  apenas  nos  casos  de  irrisório  valor  econômico  ou  de  valor  de  causa

consistentemente  baixo.  Se os  valores  forem mais  substanciais  há percentuais  a  serem

observados, dados pelos termos do art. 85, §§ 3° e 4°, previstos apenas no CPC/2015. O §

4° é também interessante por prever a execução imediata dos honorários advocatícios de
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sucumbência  perante  a  Fazenda  Pública,  bem como parametriza  o  valor  com base  no

salário mínimo. Por fim, o art. 85, § 5° do CPC/2015 traz outra inovação, verbis:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o
benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao
valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve
observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim
sucessivamente.

Esse dispositivo é importante por ratificar a questão dos honorários advocatícios de

valor mais substancial perante um regramento que era imprevisto no CPC/73.

43) Qual (s) a(s) diferença (s) entre a Assistência Simples e a Assistência Anômala das

Pessoas Jurídicas?

A assistência simples é uma espécie de intervenção de terceiros que se embasa no

auxílio à parte principal da relação processual,  para que o assistente tenha os mesmos

poderes e ônus que o assistido. Sua disposição legal compreende os arts. 121 a 123 do

CPC/2015 (arts. 52 a 53 e 55 do CPC/73). Há também a assistência litisconsorcial (art. 124

do CPC/2015 e art. 54 do CPC/73).

Segundo o art. 121 e parágrafo único:

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá
os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. 
Parágrafo único: Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o
assistente será considerado seu substituto processual.

Ademais dessas duas formas de assistência, a simples e a litisconsorcial, há uma

outra  modalidade  que  é  a  assistência  atípica,  também conhecida  como  assistência  ou

intervenção anômala no processo. Ela se dá quando um terceiro não tem interesse jurídico,

mas sim, um interesse meramente de fato ou econômico, que difere da assistência simples,

pois esta se dá com base no interesse jurídico3. Contudo, ressalta-se, o interesse econômico

é de terceiros interessados radicados nas pessoas jurídicas de direito público interno, a

saber, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações Públicas. Em

termos de fundamentação legal, essa espécie de assistência não está no CPC, mas sim na

lei n° 9.469/97, que em seu art. 5° e parágrafo único, traz:

3 Ver:  DELFIM,  Marcio  Rodrigo.  “Breves  noções  acerca  da  assistência  simples  e  litisconsorcial  e  a
intervenção  anômala  no  processo  (ou  assistência  atípica)”  Disponível  em:
<http://jus.com.br/artigos/11789/breves-nocoes-acerca-da-assistencia-simples-e-litisconsorcial-e-a-
intervencao-anomala-no-processo-ou-assistencia-atipica>. Acesso em 8 jun. 2015.
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Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou
rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas
públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja
decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir,
independentemente  da  demonstração  de  interesse  jurídico,  para  esclarecer
questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.

Em suma, essas são as diferenças entre a assistência simples, prevista no CPC, e a

assistência anômala ou atípica.

44) Qual é a competência definida em lei para as causas cíveis de menor potencial

ofensivo nos Juizados Especiais Estaduais Cíveis, nos Juizados Estaduais da Fazenda

Pública e nos Juizados Federais?

A competência é trazida nos termos do art. 98, I da CF/88, verbis:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I  -  juizados  especiais,  providos  por  juízes  togados,  ou  togados  e  leigos,
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de
menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante
os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei,
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; 

A lei n° 9.099/95 veicula a criação dos Juizados Especiais Cíveis, que o faz em seus

arts. 3° e 4°, verbis

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;
III - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado
no inciso I deste artigo.

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I  -  do domicílio  do réu  ou,  a  critério  do autor,  do local  onde aquele  exerça
atividades  profissionais  ou  econômicas  ou  mantenha  estabelecimento,  filial,
agência, sucursal ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de
dano de qualquer natureza.
Parágrafo  único.  Em qualquer  hipótese,  poderá  a  ação  ser  proposta  no  foro
previsto no inciso I deste artigo.

Para a competência estadual cível se aplicam os termos do inciso I do art. 3°, que é
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a chamada competência em razão do valor, que no caso dos Juizados Especiais Estaduais é

de causas que não excedem a quarenta vezes o salário mínimo.

No  caso  da  competência  dos  Juizados  Especiais  da  Fazenda  Pública,  sua

competência está adstrita, nos termos do art. 2° caput e § 1°, da lei n° 12.153/09, verbis,

Art. 2°.  É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o  Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I  –  as  ações  de  mandado  de  segurança,  de  desapropriação,  de  divisão  e
demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados,  Distrito Federal, Territórios e
Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III  – as  causas  que tenham como objeto a  impugnação da pena de demissão
imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Essa competência, pois se limita a julgar causas de até sessenta salários mínimos

que estejam sob o interesse dos entes de Direito Público interno.

No caso da competência dos Juizados Especiais Federais, fica elencado o art. 3° da

lei n° 10.259/01, verbis:

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar
causas  de  competência  da  Justiça  Federal  até  o  valor  de  sessenta  salários
mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:
I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de
mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares,
execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;
III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de
natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;
IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.
§  2o  Quando  a  pretensão  versar  sobre  obrigações  vincendas,  para  fins  de
competência do Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o
valor referido no art. 3o, caput.
§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência
é absoluta.

Dessa forma, os Juizados Federais têm a competência para julgar ações limitadas a

até sessenta salários mínimos, sendo que as matérias por ele julgadas versam sobre ações

previdenciárias contra  o INSS, ações  contra  os entes  de Direito  Público interno,  ações

sobre a remuneração de servidores públicos federais e, por fim, ações causas de menor

potencial ofensivo, cujas penas não excedam dois anos ou multa.
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45) Qual é a diferença entre os embargos de terceiro e  a intervenção de terceiros

denominada oposição?

Os embargos de terceiro estão previstos nos arts. 674 a 683 do CPC/2015 (arts.

1046 a 1053 do CPC/73). Conceitualmente, nos termos do art. 674, verbis:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível
com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio
de embargos de terceiro.
§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário,  inclusive fiduciário,  ou
possuidor.
§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:
I – o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de
sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;
II  –  o adquirente de bens  cuja  constrição decorreu  de  decisão que declara a
ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;
III – quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da
personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;
IV – o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de
direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos
expropriatórios respectivos.

Com efeito, os embargos de terceiro se aplicam à intervenção na relação processual

daqueles que estejam sob constrição (constrangimento, restrição) ou ameaça de constrição

sobre seus bens.

Já a oposição é dada pelos arts. 682 a 686 do CPC/2015 (arts. 56 a 61 do CPC/73),

sendo conceituada como o seguinte:

Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que
controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição
contra ambos.

Fica clara a diferença entre as duas espécies de intervenção de terceiros: enquanto

que  o  embargo  de  terceiro  se  refere  à  medida  de  asseguramento  de  bens  de  terceiro

interessado  sob  constrição  ou  ameaça  de  constrição,  a  oposição  não  se  vincula  a  um

constrangimento, mas sim a uma pretensão ou interesse de terceiro que se dá em confronto

a autor e réu de uma relação processual. Em suma, a oposição seria um reclamo de bem

litigado por autor e réu, em que um terceiro se pronuncia dono desse bem que não está sob

sua posse, ou seja, um bem sobre o qual não há constrição, ao passo que no embargo de

terceiro o terceiro interessado possui uma relação de domínio sobre o bem razão do litígio,

vínculo esse que se mostra ameaçado quanto à sua titularidade (constrição).
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46) Qual é a função e quais os limites de atuação do assistente de acusação?

O assistente de acusação se dá no âmbito do Direito Processual Penal, constituindo-

se  na  vítima  ou  nos  legitimados  legais.  Nos  termos  dos  arts.  31  e  268  do  CPP,  fica

instituído:

Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão
judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão.

 Art. 268.  Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente
do  Ministério  Público,  o  ofendido  ou  seu  representante  legal,  ou,  na  falta,
qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

Dessa forma,  conforme a doutrina  penal  e  processual  advogam, o assistente  de

acusação se refere a uma parte adjunta à relação processual, não sendo um litisconsorte

e.g.. A ideia fundamental, portanto é a de que o assistente de acusação atue no sentido de

assistir ou auxiliar Ministério Público na consecução da ação penal, que deve ser pública

incondicionada (titularizada pelo MP) ou pública condicionada à representação.

Ainda com base no  CPP,  entre  os  arts.  268 e  273,  fica  prevista  a  atuação dos

assistentes de acusação. Os assistentes são admitidos, com base em oitiva do MP (art. 273)

e os limites da atuação dos assistentes se aplica de acordo com os termos do art.  271,

verbis,

Art. 271.  Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas
às  testemunhas,  aditar  o  libelo  e  os  articulados,  participar  do  debate  oral  e
arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos
casos dos arts. 584, § 1o, e 598.

Com  efeito,  os  assistentes  de  acusação  são  terceiros  que  intervêm  na  relação

processual, que no caso é de âmbito processual penal, sendo relativos à ação penal pública

incondicionada, e nunca à ação penal privada. Sua atuação se dá com base na vítima ou

seus legitimados legais, conforme posto acima. 

47) Qual é a importância da coisa julgada como característica da Jurisdição?

A coisa julgada se refere a uma das características principais da Jurisdição, ou seja,

o ramo do Direito Processual caracterizado pelo Estado-juiz, em substituição à autotutela

ou vingança  privada.  Ela  está  fundamentada  pelo  art.  502 do CPC/2015 (Art.  467 do
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CPC/73):

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Dentre as características da Jurisdição estão a substituição, ou a própria quididade

da Jurisdição  que é  a  substituição da  autotutela  para que  o litígio entre  as  partes  seja

resolvido; o desinteresse, ou seja, a imparcialidade do juiz perante as partes, em que não há

decisão  prévia  por  uma  das  partes  sem  que  todos  sejam  chamados  e  ouvidos  com

antecedência;  a  subsidiariedade,  ou  atuação  secundária  à  principal  que  é  o  início

processual pelas partes; pois a Jurisdição é provocada (a  provocação),  não invadindo a

esfera privada de ofício. Daí que cabe às partes o início da relação processual perante o

ajuizamento  estatal,  seguindo  a  tríade  Ação/Processo/Jurisdição.  Por  fim,  o  ideário  de

pacificação social é cabido pela noção de instrumentalidade da Jurisdição e pela égide da

definitividade.

É a característica da definitividade que se vincula diretamente ao âmbito da coisa

julgada.  Assim,  a  coisa  julgada  se  refere  à  noção  de  justiça  em  decorrência  da

imutabilidade da decisão. Dizer que a decisão é imutável significa respeitar toda a lógica

da Jurisdição e da própria dinâmica do Direito Processual. Uma decisão imutável decorre

da noção de instrumentalidade, ou seja, a noção de que todo o percurso jurisdicional foi

traçado, com objetivo de satisfazer a solução litigiosa em substituição às partes. Dizer,

pois,  da  coisa  julgada  é  a  assunção  de  que  o  Direito  Processual  foi  preliminarmente

satisfeito. Nessa tessitura, pode-se dizer, assim, da importância capital do conceito de coisa

julgada para o Direito Processual Civil.

48) Quando é possível e quais os sujeitos envolvidos no Incidente de Deslocamento de

Competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal?

O  incidente  de  deslocamento  de  competência  se  refere  fundamentalmente  às

situações em que se pondera conflito de competência. O conflito de competência se dá

quando  ocorre  incerteza  quanto  ao  órgão  capaz  de  julgar  determinada  ação  que  foi

submetida.  Havendo  tal  incerteza,  caracterizado  está  o  incidente  do  conflito  de

competência, sendo que, nesse caso, deverá atuar o órgão judicial que detiver hierarquia
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superior na instauração incidente de deslocamento de competência, por exemplo, a Justiça

Federal que assume a competência perante a Justiça Estadual, quando houver conflito de

competência.

Quanto aos sujeitos envolvidos no incidente de deslocamento de competência, cabe

destacar fundamentalmente o conceito de legitimidade, ou seja, quem detém o fundamento

que permite pleitear o incidente de deslocamento de competência. A legitimidade pode ser

subdividida por ofício ou por requerimento. Por ofício está a legitimidade calcada no juiz,

ao passo que, por requerimento, a legitimidade está radicada no Ministério Público e nas

partes da relação processual (autor e/ou réu).

Um fato importante que deve ser destacado é a reforma do Judiciário trazida pela

Emenda Constitucional n° 45 de 2004. Conforme Maués (2008, p. 217, grifo nosso),

Destaca-se a promulgação da Emenda Constitucional n° 45, que acrescentou três
importantes disposições sobre direitos humanos: a previsão de incorporação dos
tratados  internacionais  de  direitos  humanos  com  status  de  emendas
constitucionais, desde que aprovados pelo mesmo quórum exigido para essas; a
constitucionalização da adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional;  e  a
criação do incidente de deslocamento de competência para justiça federal nos
casos de grave violação dos direitos humanos.

Com efeito, os efeitos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de

San José da Costa Rica, de 1969), do qual é signatário o Brasil desde 1992, a qual instituiu

uma série de prerrogativas e reforço ao direito internacional dos direitos humanos, permitiu

elevar  o  assunto  do  incidente  de  deslocamento  de  competência  ao  escopo  jurídico

brasileiro, sendo realizado pela Justiça Federal.4

49) Quem é o amicus curiae? O que difere o amicus curiae do perito e do assistente

simples?

O amicus curiae se trata de uma intervenção de terceiros voluntária, a qual se dá no

processo civil/constitucional,  com o fim de que  entidades  exerçam manifestação sobre

questão  imbuída  de  controvérsias,  marcantemente  no  exercício  do  controle  de

constitucionalidade,  pois  apesar  de  não  participar  com  parte  originária  na  relação

processual, acredita ser de relevância a sua participação pois a temática discutida é afeta ao

4 Ver: LOPES, Rodolfo.  “Incidente de deslocamento de competência:  antecedentes históricos,  previsão
legal, requisitos e jurisprudência”. Disponível em: <http://blog.ebeji.com.br/incidente-de-deslocamento-
de-competencia-antecedentes-historicos-previsao-legal-requisitos-e-jurisprudencia/>.  Acesso  em 8  jun.
2015.
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seu interesse:

"Amigo  da  Corte".  Intervenção  assistencial  em  processos  de  controle  de
constitucionalidade  por  parte  de  entidades  que  tenham  representatividade
adequada  para  se  manifestar  nos  autos  sobre  questão  de  direito  pertinente  à
controvérsia constitucional. Não são partes dos processos; atuam apenas como
interessados na causa. Plural: Amici curiae (amigos da Corte).5

Em  termos  legais,  o  amicus  curiae está  previsto  em  dispositivos  das  leis  n°

9.868/99 (ADI e ADC), em seu art. 7, § 2°, e 9.882/99 (ADPF), em seu art. 6° §§ 1° e 2°

respectivamente:

Art. 7° Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de
inconstitucionalidade.
(…)
§ 2° O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos
postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado
no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Art.  6° Apreciado o pedido de liminar,  o  relator  solicitará as  informações às
autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de dez dias.

§ 1° Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que
ensejaram  a  argüição,  requisitar  informações  adicionais,  designar  perito  ou
comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data
para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade
na matéria.

§ 2° Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de
memoriais, por requerimento dos interessados no processo.

Já a figura do assistente simples, prevista nos arts. 121 a 123 do CPC/2015 (arts.

52, 53 e 55 do CPC/73), é uma intervenção de terceiros em que o assistente se imbui dos

mesmos  poderes  e  se  submete  aos  mesmos  ônus  processuais  que  a  parte  principal

auxiliada:

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá
os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. 
Parágrafo único: Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o
assistente será considerado seu substituto processual.

Com efeito, a assistência simples segue um viés mais substitutivo à parte principal,

sendo meramente adesivo. Seus interesses na relação processual não podem ir de encontro

aos de seu assistido, daí que a sua legitimidade é posta pela atuação complementar, nunca

sendo  protagonista  frente  ao  assistido.  Contudo,  o  assistente  também  é  sujeito  de

obrigações processuais, principalmente nos termos do parágrafo único supra.

Já o perito (arts. 156 a 158 do CPC/2015 ou arts. 145 a 147 do CPC/73) é aquele

que, no processo, auxilia o juízo técnico, na formação da chamada prova pericial:

5 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=533>. Acesso em 8 
jun. 2015.
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A prova pericial é aquela pela qual a elucidação do fato se dá com o auxílio de
um perito, especialista em determinado campo do saber, que deve registrar sua
opinião técnica e científica no chamado laudo pericial – que poderá ser objeto de
discussão pelas  partes  e  por seus assistentes  técnicos  (DIDIER JR.,  2015,  p.
257).

Em resumo, conforme o autor (ibidem, p. 258), cuida o perito de uma intervenção

na conformação do juízo:

O perito ou bem colabora com sua aptidão técnica de conhecimento e verificação
de fatos (percepção técnica) ou bem colabora com sua opinião técnica a respeito
da interpretação e avaliação dos fatos, dando-lhe regras técnicas para que o juiz o
faça.

Resumindo essa discussão, tem-se então que o amicus curiae intervem no processo

civil/constitucional, marcantemente no controle de constitucionalidade que se acreditam

afetados por controvérsia constitucional afeta ao litígio, sendo interessados na decisão a ser

tomada  pela  Corte.  O  assistente  simples  é  uma  intervenção  de  terceiros  meramente

coadjuvante,  ou seja, que não age de maneira proativa na relação processual, mas sim,

como possível de ser um substituto no caso de revelia do réu ao qual ele estiver adjunto. 

Por  fim,  o  perito  é  um  terceiro  que  não  está  agindo  em  interesse  direto  nas

consequências  da  decisão,  nem no  viés  da  sua  constitucionalidade  direta,  mas  sim na

avaliação e  interpretação dos  fatos  que constituirão  a  chamada prova pericial:  o  laudo

pericial  a  ser  apresentado  perante  o  juiz  para  que  a  decisão  seja  feita  com  base  na

interpretação mais escorreita dos fatos. Pode-se falar que o perito e o  amicus curiae se

aproximam na  questão  do  domínio  de  algum saber  ou  conhecimento  específico  sobre

determinado tema que está sendo litigado, mas diferentemente da intervenção voluntária

dos amici curiae, que é proativa perante um determinado assunto constitucional, que pode

iluminar  a  decisão  da  Cortem os  peritos  realizam tal  “iluminação” da  decisão  judicial

perante laudos periciais.

50)  Quem são e  quais  as  funções  exercidas  pelos  principais  auxiliares  do juiz  no

processo civil e penal?

No CPC/2015, a parte correspondente aos auxiliares da justiça é dada dos arts. 149

a 153. O art. 149 discrimina quem são os auxiliares:

Art.  149.   São  auxiliares  da  Justiça,  além de  outros  cujas  atribuições  sejam
determinadas  pelas  normas  de  organização  judiciária,  o  escrivão,  o  chefe  de
secretaria,  o  oficial  de  justiça,  o  perito,  o  depositário,  o  administrador,  o
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intérprete,  o  tradutor,  o  mediador,  o  conciliador  judicial,  o  partidor,  o
distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

No  CPP,  as  partes  (ou  sujeitos)  que  compõem  o  processo  penal  estão

compreendidas pelos arts. 251 a 281 do CPP, quais sejam, o juiz, o Ministério Público, o

acusado e o seu defensor os assistentes, os funcionários da justiça, os peritos e intérpretes.

Desses sujeitos, para a presente questão, é frisado o papel, sobretudo dos auxiliares (art.

268 a 281).

No CPC, o  escrivão  e o  chefe de secretaria atuarão em conformidade com o art.

152 do CPC/2015:

Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os
demais atos que pertençam ao seu ofício;
II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar
todos  os  demais  atos  que  lhe  forem atribuídos  pelas  normas  de  organização
judiciária;
III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para
substituí-lo;
IV - manter  sob sua guarda e responsabilidade os  autos,  não permitindo que
saiam do cartório, exceto:
a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;
b)  com vista  a  procurador,  à  Defensoria  Pública,  ao Ministério  Público ou à
Fazenda Pública;
c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor;
d)  quando  forem  remetidos  a  outro  juízo  em  razão  da  modificação  da
competência;
V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente
de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça;
VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.
§ 1o  O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no
inciso VI.
§  2o  No  impedimento  do  escrivão  ou  chefe  de  secretaria,  o  juiz  convocará
substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato.

Os peritos têm a sua atividade conformada pelo art. 156 caput do CPC/2015:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de
conhecimento técnico ou científico.

O depositário e o administrador estão regidos pelas atribuições dos arts. 159 e 160

da Lei Processual:

Art. 159.  A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados
ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a
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lei de outro modo.

Art.  160.   Por  seu  trabalho  o  depositário  ou  o  administrador  perceberá
remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo
do serviço e às dificuldades de sua execução.

O intérprete e o tradutor estarão encarregados de cumprir os mandamentos do art.

162, verbis:

Art. 162.  O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para:

I - traduzir documento redigido em língua estrangeira;

II - verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não
conhecerem o idioma nacional;

III  -  realizar  a  interpretação  simultânea  dos  depoimentos  das  partes  e
testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua
Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado. 

Por fim, ainda no CPC, são auxiliares da justiça os conciliadores e os mediadores

judiciais, cujas atribuições refletem o princípio da cooperação que é incentivado pelo novo

CPC  (CPC/2015),  com  o  fito  de  favorecer  a  autocomposição,  o  que  poupa  o

engendramento da Jurisdição (Estado-juiz), bem como preza pela celeridade processual e

boa-fé.  Mediadores e conciliadores  estão colocados nos termos dos arts.  165 e 166 do

CPC/2015:

Art.  165.  Os  tribunais  criarão  centros  judiciários  de  solução  consensual  de
conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e
mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e
estimular a autocomposição.

Art.  166.  A conciliação  e  a  mediação  são  informadas  pelos  princípios  da
independência,  da  imparcialidade,  da  autonomia  da  vontade,  da
confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.

No âmbito do Direito Processual Penal, são auxiliares da justiça os assistentes de

acusação (art.  31 do CPP), o representante do Ministério Público, o ofendido ou o seu

representante legal (art.  268 e 271 do CPP). Por fim, há os funcionários da justiça, os

peritos e intérpretes (art. 275 a 281).
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