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	Aponte as diferenças entre os institutos da Mediação, da Conciliação e da Arbitragem?


Na Mediação, um terceiro, neutro e passivo, auxilia a busca da solução encontrada pelos próprios interessados. A conciliação permite que o terceiro participe de forma ativa na busca de uma solução que seja amigável e vantajosa para as partes. A arbitragem, por sua vez, consiste na escolha de um terceiro, pelas partes que compõem a lide, que é particular e resolverá o conflito entre eles, que abrirão mão do Estado Juiz. Percebe-se, portanto, que nas três modalidades há a presença de um terceiro, porém, no primeiro é um agente neutro, no segundo ele atua junto às partes, e no terceiro é ele quem decide pelas partes.

	Aponte as diferenças entre os seguintes institutos: a) capacidade de parte; b) legitamatio ad processum; c) capacidade postulatória?


A capacidade de ser parte é a aptidão para figurar como parte em um dos polos da relação processual. Pode ser parte todo aquele que tiver capacidade de direito. A legitimatio ad processum é a capacidade do sujeito de figurar como titular ativo ou passivo de uma relação jurídica processual, não tendo necessidade de ser representado. A capacidade postulatória é a qualidade ou atributo que garante a defesa de pretensões próprias ou de outrem em juízo, ou seja, capacidade de postular perante um juiz.

	Aponte as principais características do procedimento do tribunal do Júri?


Há divergências doutrinárias quanto à quantidade de fases em que se divide o procedimento do tribunal do Júri. Há que defenda que é bifásico, e há quem defenda ser trifásico. 
A primeira fase é chamada de juízo de formação da culpa. É o momento em que será oferecida a denúncia pelo Ministério Público, recebida a denúncia pelo juiz, será citado o réu, terá um prazo para oferecimento de defesa prévia (10 dias), logo após, é aberto um prazo de 5 das para oitiva do MP, e mais 10 dias para inquirição de testemunhas e realização de diligências. Na audiência de instrução são verificadas as provas produzidas, são ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação, é ouvido o réu, que será interrogada em momento oportuno, é realizado um debate entre os acusadores e os defensores, etc. A sentença pode sair na audiência, ou em até 10 dias após a audiência.
A segunda fase é conhecida como fase de preparação do plenário. É o momento em que as partes têm oportunidade para se pronunciarem, sendo aberto um prazo de 5 dias para que o MP ou querelante e o defensor para oferecerem, no máximo, 5 testemunhas. É ainda nessa fase que juiz deliberará sobre os requerimentos prova a produzir e determinará as diligências que achar necessárias. Logo após, haverá elaboração de um relatório e determinação da data de julgamento.
A terceira fase, para os que acreditam que existe, é chamada de judicium causae. Ocorre no momento do julgamento, momento em que o juiz esclarecerá aos jurados as causas de impedimento e de suspeição, será formado um conselho de sentença, será realizado um juramento solene, com todos de pé, e, se possível, serão colhidas as declarações do ofendido. 
A sentença absolutória própria, imprópria, condenatória, desclassificatória, etc. Haverá, ao final, elaboração da ata e início da fase recursal.

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

Existe um critério que define qual rito será seguido nos procedimentos de matéria penal, sendo ele definido pela pena máxima do crime. O procedimento comum ordinário é utilizado em crimes cuja pena máxima sejam iguais ou superiores a 4 anos. Os Principais atos são: 1) oferecimento da denúncia ou queixa. Recebimento ou rejeição pelo juiz; 2) citação do réu; 3) resposta à acusação; 4) absolvição sumária (art. 397, CPP); 5) audiência de instrução e julgamento.
	Aponte três hipóteses de competência territorial especial (foros especiais) no CPC de 1973 e três no Novo CPC?


Os foros civis especiais do CPC estão previstos em seu Art. 100, que definem o foro baseados no local em vive a mulher, para ações de separação que resultem em divórcio, o domicílio do alimentado como foro eleito para ações de alimentos, do domicílio do devedor, em casos de ação de anulação de títulos extraviados ou destruídos, etc.
No novo CPC, por sua vez, em seu Art. 53 define o foro: para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício.

	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 criminal encontra previsão na CF, em seu Art. 109. Duas hipóteses em que são processados e julgados no âmbito federal diz respeito aos crimes políticos e os crimes que são previstos em tratados e convenções internacionais. A competência em razão da pessoa considera condição ou cargo que ocupa ou autor ou réu. Um exemplo bastante comum é o do julgamento de governadores de Estado, que será realizado pelo STJ.

	Como se dá a atuação da Defensoria Pública em especial quanto à assistência judiciária gratuita?


A defensoria pública é responsável por dar assistência integral e gratuita às pessoas que não podem pagar pelo serviço de um advogado, sendo a hipossuficiência um dos principais motivos para que se busca a defesa por parte de um defensor público. 

	Como se dá a integração da capacidade processual civil, ativa e passiva, dos cônjuges?


O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados: Para ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. “Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos” (§ 3º) (art. 73) O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único.  A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. (art. 74)


	Compare o Procedimento Comum no Novo CPC com o Procedimento Comum do CPC de 1973?




	Conceitue e explique o que são processos de conhecimento, de execução e cautelar?


O procedimento de conhecimento consiste em levar ao conhecimento do juiz os fatos e fundamentos jurídicos, para que ele decida, substituindo a vontade de uma das partes. Passa a existir no momento da propositura e vai até a sentença. Pode ter rito ordinário, sumário e sumaríssimo. 
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, as medidas cautelares serão requeridas ao juiz competente para conhecer a causa e, quando preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação principal.

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


Receber tratamento igualitário; fazer-se representar por advogado; exercer a autodefesa, nos termos da lei; direito do acusado ao silêncio; ser processado em seu domicílio, nos termos da lei; assistir às audiências; ter acesso aos autos, salvo exceções legais, etc.
No NCPC: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4º). “É assegurada às partes paridade de tratamento...” (art. 7º). Salvo exceções (p. ún.), “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” (art. 9º).
Dever é imposição de conduta ética na prática dos atos processuais, de acordo com responsabilidade e probidade. É DEVER DA PARTE:
CPC: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - proceder com lealdade e boa-fé; III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito. V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final (art. 14).
NCPC: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77).

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


A Extradição é o processo oficial pelo qual um Estado solicita e obtém de outro a entrega de uma pessoa condenada por, ou suspeita de infração.
A deportação é o processo de devolução compulsória, ao Estado de sua nacionalidade ou procedência, de um estrangeiro que entra ou permanece irregularmente no território de outro Estado. Em geral, a lei permite o posterior retorno do deportado ao território do Estado que o deportou, desde que atenda às exigências legais para tanto.
Auxílio direto é um mecanismo que possibilita o intercâmbio direto entre autoridades administrativas e judiciais de diversos estados, sem interferência do STJ.
Expulsão é o ato administrativo que obriga o estrangeiro a sair do território de um Estado e o proíbe de a ele retornar

	Diferencie a competência absoluta da competência relativa? Como se argui a incompetência relativa no CPC de 1973 e no Novo CPC?


A Competência absoluta é estabelecida em razão da matéria ou da pessoa ou do critério funcional, não podendo ser derrogada por convenção entre as partes (CPC, artigo 111); A incompetência absoluta pode ser reconhecida pelo juiz e/ou alegada pela parte, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de exceção (CPC, artigo 113). A competência absoluta não preclui.
Já a competência relativa, é estabelecida em razão do valor da causa ou do critério territorial, podendo ser modificada de acordo entre as partes ou por conexão ou continência (CPC, artigos, 102 e 111). A competência relativa preclui.
A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, salvo nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, devendo ser argüida pela parte, por meio de exceção, no prazo legal, sob pena de prorrogação (CPC, artigos, 112, 114 e 128).
	Diga quais são os órgãos competentes para processar e quais os requisitos do:

a) exequatur: “é de competência do Superior Tribunal de Justiça. É o documento autorizador para o cumprimento de cartas rogatórias no Brasil, elaborado Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para que validamente determine diligências ou atos processuais requisitados pelas autoridades alienígenas para que possam ser executados na jurisdição do juiz competente”  http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1051/Exequatur.
b) carta rogatória:
“A carta rogatória ativa é a expedida por autoridade judiciária nacional para a realização de diligência em outros países (artigos 201 e 210 do Código de Processo Civil e artigos 368, 369 e 783 do Código de Processo Penal). Elas devem preencher requisitos previstos pela legislação brasileira quanto à forma e maneira de expedição, assim como 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. Os requisitos para a carta rogatória ativa encontram-se previstos no art. 202 do Código de Processo Civil brasileiro. A carta rogatória passiva, ao revés, é proveniente de juízes e tribunais estrangeiros e tem por objeto a pratica de ato processual no Brasil, após a concessão do exequatur (isto é, cumpra-se, execute-se) pelo Superior Tribunal de Justiça (artigo 211 do Código de Processo Civil e artigos 784, 785 e 786 do Código de Processo Penal).” http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11196 
c) homologação de sentença estrangeira:
“Requisitos internos: (i) haver sido proferida por juiz competente; (ii) regular citação ou revelia; (iii) ter transitado em julgado; (iv) não contrariar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes; (v) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, os requisitos externos são: (i) formalidades extrínsecas à execução, conforme a lei do foro em que foi prolatada; (ii) estar traduzida por intérprete autorizado e; (iii) autenticação consular. Assim, em nenhum momento poderá ser declarado válido ou não o processo estrangeiro. A competência para a homologação passou a ser do Superior Tribunal de Justiça (artigo 105, inciso I, alínea “i”, da CF), transformando-se em título executivo judicial, podendo ser executada por carta de sentença perante a Justiça Federal (artigo 109, inciso X, da CF)”  http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1125/Homologacao-de-sentenca-estrangeira .

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

“A competência funcional é estabelecida em virtude da função que o órgão jurisdicional irá exercer no curso do processo. O que interessa é: quais as funções que serão exercidas pelo órgão judiciário no curso do processo. É apresentada de duas formas distintas:
	Um único processo com atuação de vários juízes. Competência funcional horizontal (não há hierarquia entre eles, são da mesma competência). Ex.: penhora por carta precatória.

Competência funcional vertical. Os vários juízes possuem diferentes graus de jurisdição. Ex.: Recursos.
	Mais de um processo, mas mesma vontade de atuação da lei. Ex.: cautelar preparatória (Art. 800, CPC); juízo da execução e mesmo juízo para ação de conhecimento incidental de embargos à execução (Art. 736 e seguintes CPC).”  http://masterjurisonline.com/wp-content/uploads/2013/10/CAM-DIP-Processo-Civil-Aula-07.pdf 

	Discorra sobre os seguintes fenômenos: e) Litispendência?

	“Conexão: é o fenômeno que determina a reunião de ações com partes, objeto ou causa de pedir (CPC, 103). A reunião e julgamento simultâneo de ações semelhantes podem ser determinados de ofício pelo juiz, ou requerido por qualquer das partes. Assim, além da economia processual, tem por fim evitar decisões contraditórias.

Continência: é o fenômeno que determina a reunião de ações com partes e causa de pedir iguais, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange as outras (CPC, 104).”  http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20110817140113223 
Sendo assim, “podemos dizer que, embora semelhantes, a conexão e a continência se diferenciam uma vez que, enquanto a conexão é o fenômeno que determina a reunião de ações com partes, objeto ou causa de pedir iguais (CPC, 103), sendo que a reunião das ações semelhantes pode ser determinada de ofício pelo juiz, ou requerido por qualquer das partes, tendo por fim evitar, além da economia processual, decisões contraditórias; a continência é o fenômeno que determina a reunião de ações com partes e causa de pedir iguais, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras (CPC, 104).”  http://www.perguntedireito.com.br/449/qual-e-a-diferenca-entre-conexao-e-continencia  
	Perpetuação da Jurisdição: é a competência que não pode ser alterada (em relação ao juízo), uma vez fixada não pode ser modificada. Deslocando para a competência de um mesmo julgador, os crimes conexos aos de sua competência, portanto, se o juiz ou o tribunal absolver ou desclassificar o crime de sua competência, continuará competente para as demais infrações. Segundo Vicente Greco Filho, “o princípio da perpetuação da jurisdição (art. 87 do CPC) não é mais do que um desdobramento do próprio princípio do juiz natural (art. 5º XXXVII da CF), e é salutar porque vincula a causa ao juízo em que foi legitimamente proposta; nem a alteração do domicílio do réu, nem a criação de novos juízos, salvo de competência material especializada, modificarão o poder de decidir a causa que tem o juiz originário”.  https://www.trabalhosgratuitos.com/Sociais-Aplicadas/Servi%C3%A7o-Social/PRINC%C3%8DPIO-DA-PERPETUA%C3%87%C3%83O-DA-JURISDI%C3%87%C3%83O-123073.html 

Prevenção: é o critério pelo qual se fixa as competências de juízes igualmente competentes para decidir as causas conexas ou continentes. (CPC, 106 e 219). Em se tratando de competência de foro (mesma comarca), torna-se prevento o juiz que primeiro despachar (CPC, 106); e em se tratando de competência de foro (comarcas diferentes), torna-se prevento o juiz que primeiro citar validamente (CPC, 119).
Litispendência: Ocorre quando há um litígio pendente de julgamento por um juiz. Basicamente, é a coexistência, no mesmo juízo, de duas demandas iguais sobre o mesmo objeto, entre as mesmas pessoas, e em que há identidade de pessoa, causa e coisa. A exceção de litispendência impede a duplicação da ação, ou seja, não poderá ser intentada ação com as mesmas partes e sobre o mesmo fato. Assim, por meio da exceção de litispendência evita-se o "bis in idem".  http://www.jusbrasil.com.br/topicos/291727/litispendencia 

	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?

A denunciação da lide, para as hipóteses de evicção, passa a ser regulamentada exclusivamente pelo novo CPC, em seu artigo 125. Não haverá mais qualquer contradição entre as regras de evicção como existe atualmente. 
Com a revogação do art. 456 do Código Civil, não é mais facultado ao evicto demandar qualquer um dos alienantes por meio da denunciação per saltum. O princípio não pode ser aplicado se o legislador revoga a regra que o previa, uma vez que, se regra não existisse o princípio teria plena aplicação. Seria hipótese de vácuo da lei. Quando a regra existe e é expressamente revogada, há um imperativo do ordenamento parta que, naquele caso, o princípio ceda, deixe de ter eficácia. (...) A revogação do art. 456 e o texto do art. 125, I do novo CPC pelo qual a denunciação é possível ao alienante imediato e a não reprodução da regra do art. 73 do atual CPC indicam que o princípio da relatividade dos efeitos se sobrepôs ao da função social quanto à evicção. Mas a função social não é norma de ordem pública que não pode ser afastada pela vontade das partes? Sim, mas o princípio cede por força de lei para dar espaço ao tradicional res inter alios acta.
	Em que consiste o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e como é tratada essa forma de intervenção no Novo CPC?

O Novo CPC, no Título III, da Intervenção de Terceiros, Capítulo IV, no artigo 133, estabelece 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 (artigo 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 artigo 134, a instauração do incidente será dispensada, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, pois nesta hipótese, o juiz determinará a citação do sócio ou da pessoa jurídica para integrar o pólo 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 artigo 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 (artigo 136, parágrafo único). Por consequências do acolhimento do pedido de desconsideração, encerrada a instrução e sobrevindo a decisão judicial acolhendo o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica, o novo estatuto processual prevê expressamente, no artigo 137, as consequências e os efeitos que esta produzirá de imediato, sendo considerada ineficaz em relação ao requerente, toda a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução. De tal modo, o novo Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica preenche uma lacuna existente na legislação processual presente, ao estabelecer o procedimento pormenorizado para a apreciação do pedido, que poderá ser instaurado por iniciativa da parte ou do próprio Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, quando houver indícios de abusos, desvio de finalidade e fraude por parte dos gestores da pessoa jurídica. O que no CPC vigente, fica por conta do entendimento da jurisprudência, e na interpretação pessoal do juiz, por falta de regra procedimental específica, a partir da vigência do Novo CPC, terá regras procedimentais definidas, o que se mostra salutar notadamente para assegurar o devido processo legal e a segurança jurídica. http://www.prolegis.com.br/o-incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-no-novo-cpc-no-05/ 

	Explique o que significa:

 a) Princípio da vedação dos tribunais de exceção?
    O princípio da vedação dos tribunais ou juízo de exceção constitui-se na proibição ao legislador de criar um tribunal para um julgamento específico, um tribunal ad hoc, devido à pessoa ou o objeto da ação. Isso está definido constitucionalmente no art. 5º, XXXVII: “não haverá juízo ou tribunal de exceção”. Esse princípio atua de modo conjunto com o princípio do Juiz Natural que estabelece que o processo deve ser julgado unicamente pelo órgão definido para responder questões controversas no direito no caso concreto.
	Imparcialidade e independência do juiz?

Os princípios da imparcialidade e independência do juiz são interligados pela característica da jurisdição chamada desinteresse, ou seja, o representante do poder jurisdicional deve estar desinteressado na lide em discussão. Isso significa, em outros termos, que cabe ao juiz se manter equidistante das partes e do conflito. Para que isso ocorra, o juiz deve manter-se neutro e independente para se recusar a julgar processos em que se encontre comprometido seja de forma parental ou de quaisquer outros âmbitos pessoais. 
O princípio da imparcialidade é de extrema importância porque esta qualidade é um pressuposto para que a relação processual seja válida, ou seja, é necessário que o juiz seja subjetivamente capaz de proferir um julgamento neutro. Por outro lado, o princípio da independência do juiz visa promover julgamentos isentos de pressão, da sociedade, dos interesses de grupos políticos ou econômicos, ou até dos próprios órgãos jurisdicionais. Ambos os princípios podem ser aferidos do princípio do Juiz natural que vem como garantia de que a parte será julgada por um juiz competente de forma justa e não por uma concepção pré-estabelecida seja por interesses pessoais ou pressões externas.
	Explique o que significam os seguintes institutos: a) Legitimidade ordinária; b) Substituição Processual; c) Sucessão Processual?

A legitimidade ordinária é caracterizada quando o sujeito vai a juízo em nome próprio litigar por seus direitos. Uma das condições da ação é a legitimidade da parte. Sendo assim, ninguém, em regra, pode ir a juízo, em nome próprio, para defender direito alheio, sob pena de carência da ação por ilegitimidade de parte. Assim, aquele que alega ser titular de um direito pode ir a juízo, em nome próprio, para postulá-lo e defendê-lo. Já na substituição processual, a indivíduo, autorizado por lei, pleiteia, em nome próprio, direito alheio. O substituto processual é parte, definindo-se como tal quem pede a tutela jurisdicional, assim como aquele em face do qual é formulado o pedido. Em outras palavras, são partes o autor e o réu. Sucessão processual significa a substituição da parte em razão de uma mudança na titularidade de um direito material afirmado em Juízo.
	Explique os critérios de competência em razão da pessoa, em razão da matéria e em razão do local?

A doutrina sistematiza os critérios de competência em: (i) territoriais; (ii) funcionais e; (iii) objetivos. A competência em razão da pessoa é absoluta, de teor objetivo, e é designada de acordo com a lei, em virtude de determinadas características da pessoa do litigante. O critério territorial se dá no âmbito dos órgãos jurisdicionais que exercem jurisdição nas suas circunscrições territoriais e a referida competência é, em regra, relativa. No que tange à competência em razão da matéria, também de caráter objetivo, mas de competência absoluta, pode-se afirmar que vem da natureza da relação jurídica controvertida. 
	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?

O Código de Processo Civil dispõe sobre a responsabilidade civil do membro do Ministério Público que agir com dolo ou fraude: “Art. 85. O órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude”. Segundo MAZZILLI, os membros do Ministério Público são agentes políticos e, portanto, não se submetem à responsabilidade civil dos agentes públicos prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Por gozarem de independência funcional, se submetem a um sistema próprio de responsabilidade. Assim, no exercício regular de sua função, o membro do Ministério Público não poderá ser responsabilizado pessoalmente. Se em razão do exercício de sua função, um terceiro for prejudicado, este poderá requerer indenização do Estado, conforme Mazzilli: “Quando tenham atuado no exercício regular das funções, não responsabilizam civilmente a si mesmos nem à instituição a que pertencem, mas apenas ao Estado”. Entende-se por exercício regular da função a atuação dos membros do Ministério Público dentro de suas atribuições legais e sem desvio ou abuso de poder. Por outro lado, quando os membros do MP agirem com dolo ou fraude poderão ser responsabilizados. Nesse caso, o lesado ajuíza ação contra o Estado, e este poderá acionar em regresso o membro do MP que praticou a conduta dolosa ou fraudulenta. Impende salientar que os membros do Ministério Público também poderão ser responsabilizados na esfera penal e administrativa.

	O que é a denominada “administração judicial de interesses privados”? Quais as suas características principais?

O administrador na recuperação judicial é possui semelhança a um fiscal, encarregado de acompanhar e fiscalizar o processo de recuperação judicial e o comportamento da empresa em recuperação e daqueles que a dirigem. Não se trata de administração controlada, mas fiscalizada.
Écio Perin Júnior lembra o ensinamento de Nelson Abrão quando esclarece que: “(...)o administrador judicial, nas legislações mais avançadas, não tutela simplesmente os interesses dos credores, mas sim a salvaguarda dos interesses – que chama – de difusos, consistentes na preservação da empresa, com o escopo de manutenção dos empregos, na defesa dos direitos dos acionistas minoritários (não controladores) e dos fornecedores do chamado “capital de crédito” proveniente da coletividade por meio dos bancos, donde pode (...) falar-se, não sem propriedade, que hodiernamente é o dinheiro da coletividade,  portanto a poupança difusa, que sustenta tecnicamente a atividade empresarial.”
Nesse sentido, o administrador judicial possui enorme relevância para os interesses coletivos e difusos, uma vez que sua atuação está revestida de aspectos fundamentais quanto ao procedimento adjetivo, porque, muito mais que interesses privados, sobressai o legítimo interesse público. http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/255752/responsabilidade-civil-do-membro-do-ministerio-publico 

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

É o fato de dois ou mais juízes se darem por competentes (conflito positivo, art. 115, I) ou incompetentes (art. 115, II) para o julgamento da mesma causa ou de mais de uma causa (em caso de reunião por conexão, art. 115, III). Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado competente e possa julgar a(s) causa(s). É possível que surja, também, na aplicação do princípio da identidade física do magistrado (art. 132, CPC). Quanto ao procedimento, a petição do incidente deverá ser dirigida ao Tribunal competente para apreciar o conflito. Em sendo positivo o conflito, deverá o relator suspender o processo, a fim de se evitarem atos inúteis. Por óbvio, quando o conflito for negativo, não se aplicará a norma, porque nenhum juiz está praticando qualquer ato. O relator deverá sempre nomear um dos juízes para praticar atos urgentes (art. 120, CPC). Vale ressaltar que se acrescentou na reforma processual de 1998, o parágrafo único ao art. 120, CPC, permitindo que, havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator decida de plano o conflito de competência, cabendo agravo no prazo de cinco dias, contado da intimação da decisão às partes, para o órgão recursal competente.
	O que é e quais as espécies de procuração dada ao advogado pelo seu cliente?

É o documento pelo qual uma pessoa transfere poderes a outra para realizar em seu nome determinados atos, assinar contratos, entregar e receber documentos e até mesmo casar. A Procuração garante que uma pessoa pratique atos através de outra, atos comerciais, representações em órgãos públicos, tribunais e outros. Na procuração, temos o representado e o representante (partes envolvidas), a finalidade da representação, os poderes e autorizações que são concedidas na representação. A procuração pode ser cunho privado, chamada Procuração por Instrumento Particular ou pode ter também caráter público, sendo chamada Procuração Pública. A primeira é a procuração que pode ser elaborada, impressa e assinada por qualquer pessoa. Os particulares são responsáveis por sua elaboração e assinatura, não havendo qualquer ato público envolvido. No reconhecimento de firma, por exemplo, para garantir maior segurança e autenticidade, a assinatura poderá ser reconhecida em cartório (geralmente ofício de notas). Neste procedimento o tabelião irá conferir se assinatura da procuração confere com a assinatura arquivada no cartório e, em caso positivo, colocará sobre a assinatura carimbo ou selo de autenticação do cartório, significando que aquela assinatura teve autenticidade conferida. Já a última é a procuração elaborada por instrumento público, ou seja, elaborada e registrada em cartório (ofício de notas), garantindo um documento mais confiável e seguro que a procuração por instrumento particular. Normalmente, instituições financeiras e cartórios de imóveis costumam exigir para dar maior segurança nas relações comerciais. Exige-se procuração pública quando a pessoa a ser representada não souber ler ou escrever ou não puder assinar. Além disso, quanto à finalidade das procurações, existem a (i) Procuração Extrajudicial (ou Ad Negotia) e; (ii) a Procuração Judicial (ou Ad Judicia). A (i) é a procuração destinada a representação fora do âmbito judicial, para realização de negócios, transações comerciais ou representações em órgãos públicos e a (ii) é a procuração destinada ao advogado para representar seu cliente em Juízo (processo, ação ou procedimento judicial). http://vsnovaes.blogspot.com.br/2012/03/conflito-de-competencia.html 
	O que é jurisdição internacional concorrente e o que é jurisdição internacional exclusiva?

A fim de determinar a eficácia de sentenças estrangeiras no ordenamento jurídico brasileiro, é importante distinguir a competência concorrente, prevista nos arts. 12, caput, da LICC e 88, do CPC, da competência exclusiva, tratada pelos arts. 12, §1º, da LICC e 89, do CPC. Neste sentido, as decisões proferidas em outros Estados somente serão reconhecidas “se a competência exclusiva do juiz brasileiro não tiver sido prejudicada pela demanda proposta em outra jurisdição” (BASSO, 2009, p. 242). Da mesma forma, Nádia de Araújo (2004, p. 203) assegura que “apenas nos casos de competência concorrente se admite eficácia no Brasil de julgado de outro Estado”."
Tratando-se de competência internacional concorrente, na qual “ocorre em hipóteses predeterminadas, nas quais o Estado brasileiro se julga competente, mas admite que a justiça de outro Estado também o seja” (ARAÚJO, 2004, p. 210), os litígios envolvendo réu domiciliado no Brasil e obrigações exequíveis em território nacional, estão previstos no caput do art. 12, da LICC e no art. 88, do CPC. Nesses casos, o autor poderá escolher entre a tutela jurisdicional brasileira ou estrangeira; “optando pela estrangeira e consentindo o réu em se submeter a ela, por acordo expresso ou renúncia tácita à jurisdição brasileira, será homologável a sentença estrangeira” (ARAÚJO, 2004, p. 211).
A interpretação do art. 12, da LICC deve ser amparada pelos dispositivos dos artigos 88 e 89 do CPC, os quais tratam, respectivamente, da competência concorrente e competência exclusiva.
No tocante à competência concorrente, prevista nos arts. 12, caput, da LICC e 88, do CPC, constata-se que a norma não exclui a apreciação da causa pela jurisdição estrangeira, mas também não afasta a competência do juiz nacional. Neste sentido, é importante observar que as decisões proferidas em outros Estados somente serão reconhecidas se a competência não era exclusiva do juízo brasileiro.
Em relação à competência exclusiva, somente a justiça brasileira pode cuidar da questão, impedindo o reconhecimento de decisão estrangeira, o que ocorre quando o objeto da lide versar sobre bens imóveis e relações a ele concernentes (arts. 12, § 1º, da LICC e 89, do CPC). http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9727&revista_caderno=16 
	O que é litisconsórcio unitário. Explique, com exemplo, se pode ocorrer a formação de litisconsórcio unitário facultativo? 

O que é representação processual? Explique quais as espécies de representação processual? 
O que são nulidades processuais e pressupostos processuais? Dê um exemplo de nulidade processual absoluta e um exemplo de pressuposto processual de existência?
	Pode haver litisconsórcio multitudinário necessário? Explique?
Quais as diferenças entre o assistente simples e o assistente litisconsorcial?
	Quais as diferenças entre Processo e Procedimento? 
	Quais as diferenças entre suspeição e impedimento do juiz? Arrole quatro hipóteses de impedimento no processo penal?
	Quais as funções, direitos e deveres do advogado no Processo? 
Quais as hipóteses de nomeação de curador especial no processo civil e no processo penal?
Quais as mudanças ocorridas quanto ao impedimento do magistrado com o advento do Novo CPC em relação ao CPC de 1973?
Quais os principais atos da Fase Preliminar e da Fase Processual no Procedimento dos Juizados Especiais Criminais?
Quais os principais atos do Procedimento Comum na Justiça Trabalhista?

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 principais provimentos de um juiz é assegurar às partes igualdade de tratamento, velar pela rápida solução do litígio, prevenir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça e tentar conciliar as partes.
A sentença do juiz não é diferente da sentença de um árbitro, já que a lei equiparou a eficácia das decisões proferidas por ambos.

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?
Os princípios são o da unidade, que afirma que todos os membros do Ministério Público, mesmo que agindo individualmente, agem para o atendimento das finalidades do mesmo. O da indivisibilidade, que pressupõe que os seus membros podem ser substituídos uns pelos outros sem que haja alteração na relação subjetiva na relação jurídica processual. E por fim, o da independência funcional, que garante que não há hierarquia funcional entre os seus membros.
A intervenção do Ministério Público se dá nas causas em que há interesse de incapazes, nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade e nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.
O Ministério Público nas ações penais públicas é sempre autor da ação e essa condição permanece absolutamente inalterada pela circunstância de intervir em segunda instância outro membro da instituição.

41 - Quais as características e os requisitos da nomeação à autoria e do chamamento ao processo?
Os requisitos da nomeação à autoria são: que o réu não tenha legitimidade para a ação, mas sim o terceiro; que a ação se refira a determinadas hipóteses previstas pela lei processual e que seja feita no prazo que o réu tem para responder a ação. Suas características são: ser ato exclusivo do réu; é uma forma de intervenção de terceiro provocada exclusivamente pelo réu; visa a nomeação a extromissão do réu da relação jurídica processual, com a inserção do terceiro e trata-se de ato obrigatório.
Os requisitos do chamamento ao processo são: do devedor, na ação em que o fiador for réu; dos outros fiadores, quando para a ação for citado apenas um deles e de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles parcial ou totalmente, a dívida comum. As suas características são: modalidade de intervenção facultativa; natureza jurídica de ação condenatória; provocada somente pelo réu no prazo da contestação; visa à economia processual e forma litisconsórcio facultativo simples

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?
Os tipos de honorários advocatícios são os convencionados, estabelecidos entre o cliente e seu advogado; os sucumbenciais, fixados pelos magistrados em condenação à parte vencida em pagar à parte vencedora e os por arbitramento, que são aqueles fixados em juízo quando o advogado não convenciona com seu cliente os honorários convencionados.
À luz do CPC atual, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz. 
O novo CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 5% e máximo de 10% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

43 - Qual (s) a(s) diferença (s) entre a Assistência Simples e a Assistência Anômala das Pessoas Jurídicas?
A assistência simples é aquela que o terceiro entra na ação judicial para assistir a parte que lhe interessa, mas sem relação jurídica entre ele e o adversário de seu assistido, enquanto na assistência anômala, o assistente intervém no processo e nasce uma relação jurídica entre ele e o adversário de seu assistido.

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?
O Juizado Especial Estadual Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.
Quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cabe a estes processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos.
Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos e executar as suas sentenças.

45 - Qual é a diferença entre os embargos de terceiro e a intervenção de terceiros denominada oposição?
A oposição trata-se de demanda movida por terceiro pedindo com exclusividade a desconstituição de uma constrição jurídica sobre seu bem. O pedido nos embargos de terceiro é mais restrito e específico, em contraponto à oposição na qual se pleiteia o reconhecimento do direito sobre o bem da vida.

46 - Qual é a função e quais os limites de atuação do assistente de acusação?
A função do assistente de acusação é ser titulo executivo judicial a ser deduzido no juízo cível, que objetiva a reparação do dano. 
Os limites impostos à atuação do assistente de acusação é que o mesmo não pode recorrer contra ato privativo do Ministério Publico, assim como apenas poderá recorrer se o Ministério Público não tiver recorrido.

47 - Qual é a importância da coisa julgada como característica da Jurisdição?
Garantir a segurança jurídica.

48 - Quando é possível e quais os sujeitos envolvidos no Incidente de Deslocamento de Competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal?
Quando houver grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, sujeito desta ação, com a intenção de assegurar que aqueles tratados internacionais em que o Brasil faça parte sejam respeitados, poderá requerer perante o STJ, o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal.

49 - Quem é o amicus curiae? O que difere o amicus curiae do perito e do assistente simples?
Amicus curiae ou em sua tradução os “amigos da corte”, é um auxiliar do juízo que pode atuar no processo desde que tenha representatividade e possa contribuir para a solução da causa. 
Os peritos têm a função clara de servir como instrumento de prova, enquanto que a intervenção do amicus curiae ocorre a partir de sua própria solicitação. Os amici curiae também não estão sujeitos à suspeição ou impedimento, diferentemente dos peritos, e não têm direito a honorários profissionais, tampouco de prazo pré-fixado para entrega de laudo.
O instituto do amicus curiae, não tem como pressuposto o  interesse jurídico no sentido tradicional. A sua intervenção pode ser determinada diretamente pelo juiz, independentemente de requisição da parte ou do amicus curiae, o que não é admitido nos institutos previstos no Código de Processo Civil. E na hipótese de intervenção de terceiro, o mesmo fica impedido de rediscutir a matéria em outro processo, situação diversa do que ocorre com o amicus curiae.

50 - Quem são e quais as funções exercidas pelos principais auxiliares do juiz no processo, civil e penal?
Os principais auxiliares do juiz no processo civil e pena são os funcionários da justiça, o perito e o intérprete.
Durante a instrução processual, vários atos são realizados pelos funcionários da justiça, devido às suas atribuições pertencentes aos próprios cargos.
O perito executa  atividades  de  descoberta, defesa, recolhimento e exame de vestígios em procedimentos pré-processuais e judiciários, com o intuito de colaborar com a resolução dos casos.
Já a função do intérprete é de assegurar que os participantes do processo possam se comunicar de forma efetiva, captando o significado de uma fala em outro idioma e traduzir para a língua nacional.


