
QUESTIONÁRIO - TRABALHO 3 TGP2 2015-1- Prof. Vallisney 

 
Alunos: 

Klébert R. Machado – 13/0119059;  

Matheus Barra de Souza – 13/0126217;  

Pedro Henrique Rezende – 13/0129496; 

Roberto Ribeiro – 13/0036731. 

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

e da Arbitragem. 

Na Mediação, um terceiro, neutro e imparcial, ajuda as partes a conversarem, dialogarem e 

chegarem a um acordo. A função do mediador é ajudar as partes a dialogarem entre sim, sendo 

que as partes que propõem e decidem como solucionar o caso. O terceiro auxilia as partes no 

diálogo. 

Na Conciliação, um terceiro ajuda as partes a chegarem a uma solução, orientando e propondo 

soluções à controvérsia que atendam da melhor forma aos interesses das partes. 

Na Arbitragem, por sua vez, as partes não resolveram por elas mesmas o conflito, e elegem um 

terceiro (ou terceiros, na hipótese de Tribunal Arbitral), que tem a função de julgar e decidir 

sobre a controvérsia. A decisão do árbitro é irrecorrível e tem força de sentença. 

 

2) Aponte as diferenças entre os seguintes institutos: a) capacidade de 

parte; b) legitamatio ad processum; c) capacidade postulatória. 
 

Capacidade de parte: é a aptidão para ter direitos e deveres jurídico-processuais. No caso, são as 

pessoas físicas, jurídicas e alguns entes despersonalizados (espólio, nascituro, etc.). 

 

Legitimatio ad processum: também chamada de capacidade processual, é a capacidade de uma 

parte de estar em juízo. No caso de pessoas físicas, precisam ser capazes nos termos da lei civil. 

No caso de pessoas jurídicas, tem capacidade após sua formação e são representadas em juízo. 

No caso de entes despersonalizados, a Lei pode reconhecer capacidade, sendo representados em 

juízo. Aqueles sem capacidade processual devem ser assistidos ou representados em juízo. 

 

Capacidade postulatória: é a capacidade de poder atuar em juízo, defendendo pretensões 

próprias ou de terceiros. Exemplo são os advogados, Ministério Público e Defensoria. 

 

 

 

 

 



3) Aponte as principais características do procedimento do tribunal do 

Júri. 
 

O procedimento é dividido em duas fases, sendo a primeira anterior ao julgamento. 

Na 1ª fase, iniciada pela denúncia, procede-se à verificação da admissibilidade da acusação, 

produzindo-se provas. Encerra-se com a decisão do juiz optando pela pronúncia, impronúncia, 

desclassificação ou absolvição sumária do denunciado. 

Na 2ª fase, ocorre o julgamento propriamente dito do réu. Inicia-se com o trânsito em julgado da 

sentença de pronúncia e encerra-se com a sentença do Juiz Presidente do Tribunal Popular. 

Resumidamente, ocorre na sequância a escolha dos jurados, a chamada das testemunhas, a 

condução do réu ao plenário, o sorteio dos jurados, a oitiva de testemunhas, leitura eventual 

peças, interrogatório do réu, debates entre acusação e defesa, lê-se os quesitos que serão 

votados. Após este procedimento, os jurados vão a uma sala secreta onde ocorrerá a votação. Ao 

final, o Juiz lavra a sentença. 

 

 

4) Aponte os principais atos do Procedimento Comum Ordinário do 

Processo Penal. 

O procedimento comum tem como principais atos os seguintes: oferecimento da denúncia ou 

queixa e subsequente recebimento ou rejeição. Citação do réu e resposta à acusação. Então, 

pode ocorrer absolvição sumária, nos termos do art. 397, CPP. Caso contrário, procede-se à 

audiência de instrução e julgamento. 

 

5) Aponte três hipóteses de competência territorial especial (foros 

especiais) no CPC de 1973 e três no Novo CPC. 

 

CPC: 1) da residência da mulher, para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta em 

divórcio, e para a anulação do casamento; 2) do domicílio ou da residência do alimentando, para 

a ação em que se pedem alimentos; 3) do domicílio do devedor, para a ação de anulação de 

títulos extraviados ou destruídos. 

 

NCPC: 1) de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; 

2) do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador 

ou gestor de negócios alheios; 3) de domicílio do autor ou local do fato, para a ação de 

reparação de danos sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. 

 

 

6) Arrole duas hipóteses da competência da Justiça Federal em matéria 

penal e uma hipótese de competência em razão da pessoa. 
 



Matéria penal: 1) aqueles cometidos contra bens, serviços e interesses da União; 2) os 

cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvados os crimes militares. 

Razão da pessoa: Mandados de segurança e habeas data contra atos de autoridades federais. 

 

7) Como se dá a atuação da Defensoria Pública? Em especial quanto à 

assistência judiciária gratuita. 

A Defensoria Pública é a responsável por oferecer assistência judiciária integral e gratuita a 

hipossuficientes. Ela atua como advogada de pessoas sem condições financeiras de pagar um 

advogado. Além disso, a DP tem atuações atípicas, nas quais atua independentemente da 

capacidade financeira da parte, como na defesa de acusado que não constituiu advogado. 

 

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

passiva, dos cônjuges? 

Ativa: no vigente CPC, o cônjuge precisa do consentimento do outro para propor ação que verse 

sobre direitos reais imobiliários. O NCPC adiciona a exceção para quando o casamento for sob 

o regime de separação absoluta de bens. 

Passiva: em determinas hipóteses, ambos os cônjuges devem ser citados quando forem réus em 

alguma ação. No vigente CPC, as hipóteses são quando a ação proposta versa sobre i) direitos 

reais imobiliários; ii) fatos que digam respeito a ambos ou praticados por ambos; 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; iv) que tenham por objeto o 

reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os 

cônjuges. 

Ainda, havendo recusa ao consentimento sem justa razão, ou sendo impossível um cônjuge 

consentir, pode-se suprir a necessidade de consentimento. 

 

9) Compare o Procedimento Comum no Novo CPC com o 

Procedimento Comum do CPC de 1973. 

CPC 1973: O Procedimento Comum é classificado em ordinário ou sumário e aplica-se a todas 

as causas, salvo disposição em contrário, podendo o juiz conceder antecipação de tutela em 

algumas hipóteses. 

CPC 2015: O Procedimento Comum é aplicado a todas as causas, salvo disposição em contrário 

e é de aplicação subsidiária aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. 

Existe apenas o Procedimento Comum Ordinário, extinguindo-se o sumário. 



 

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

execução e cautelar. 

Conhecimento: neste processo, o órgão jurisdicional é chamado a julgar, declarando a 

procedência (ou não) da pretensão do autor, com uma sentença de mérito. 

Execução: ocorre quando alguém possui algum título executivo judicial -- após o trânsito em 

julgado -- ou extrajudicial e leva tal título a juízo para visando a execução da obrigação. 

Cautelar: é um processo preventivo, que objetiva evitar dano ou vício irreparável ou de difícil 

reparação. Pode ser preparatório ou incidental. 

 

11) Conceitue, com exemplos: os direitos, os deveres e os ônus das 

Partes no processo. 
 

Direitos: são direitos que a parte tem e que devem ser assegurados durante o processo,  

respeitando-se o contraditório, ampla defesa, etc. Como exemplos, citem-se os de receber 

tratamento isonômico, serem representadas por advogado, exercer a autodefesa quando possível, 

de manter-se em silêncio quando acusada, de ser processada em seu domicílio, nos termos da 

Lei, assistir às audiências, ter acesso aos autos, ter a solução integral do mérito num prazo 

razoável, etc. 

 

Deveres: a parte tem o dever de manter uma conduta ética durante o processo, com 

responsabilidade e probidade. Um exemplo desses deveres é a possibilidade de multa por 

litigância de má-fé. 

 

Ônus: são os encargos que a parte deve suportar para que possa ter sua pretensão julgada. Um 

exemplo é o ônus da prova: a parte é obrigada a provar o que alega se quiser ter sua pretensão 

satisfeita. 

 

 

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

expulsão. 
 

Extradição: é o instrumento através do qual um Estado entrega um indivíduo a outro Estado 

para que lá seja julgado por algum crime. Brasileiros natos não podem ser extraditados e os 

naturalizados apenas em algumas hipóteses. O julgamento é feito pelo STF. 

 

Deportação: é o instrumento pelo qual um Estado devolve, forçadamente, um estrangeiro ao seu 

Estado de origem quando este tenha entrado irregularmente no país.  

 



Auxílio direto: é uma modalidade de cooperação jurídica internacional e ocorre quando a 

medida solicitada pelo Estado estrangeiro não decorrer diretamente de decisão judicial 

estrangeira que deva submeter-se a juízo de delibação no Brasil. 

 

Expulsão: é um ato político, jurídico e discricionário que se processa por iniciativa do próprio 

Estado soberano, isto é, inexiste solicitação de qualquer outro país. Realiza-se por meio de 

decreto do Presidente da República, com a apreciação do Poder Judiciário, o qual obriga, ao 

final, o estrangeiro a deixar o território nacional. É um ato administrativo e proibe-se o retorno 

do estrangeiro. 

 

 

13) Diferencie a competência absoluta da competência relativa. Como se 

argue a incompetência relativa no CPC de 1973 e no Novo CPC? 

 
 Antes de qualquer coisa, cumpre transcrever as sempre pertinentes palavras do eminente 

professor MOACYR AMARAL SANTOS: “O tema a estudar consiste na distinção entre 

competência absoluta e competência relativa. Aquela não pode ser violada, é inderrogável; esta 

é derrogável”
1
. 

 A conclusão lógica que se retira dessa assertiva é de que os limites da jurisdição nem 

sempre são intransponíveis, ou seja, um juiz, ainda que incompetente, pode ter sua jurisdição 

ampliada ou prorrogada, desde que relativamente incompetente.  Por isso é importante essa 

distinção. 

 Pois bem.  A incompetência relativa e a absoluta mantêm meios próprios para sua 

arguição e consequências diversas: 

(a) A incompetência relativa pode ser arguida por meio de exceção dilatória instrumental, 

enquanto a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. A única hipótese de declaração 

de ofício de incompetência relativa está prevista no art. 112, parágrafo único, do CPC, que trata 

de nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão.  

 

(b) O prazo para arguição de incompetência relativa é de 15 dias, contado do fato que 

ocasionou a incompetência (CPC, art. 305). Não cumprido o prazo, opera-se a preclusão, de 

modo que será prorrogada a competência relativa (CPC, art. 114). Por outro lado, a 

incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção (CPC, art. 113). 

 

(c) A incompetência relativa pode ser prorrogada, enquanto a incompetência absoluta é 

vício insanável, incorrigível, que torna nula a sentença de mérito, suscetível de rescisão.  

 

(d) São relativas as competências em razão do território, da cláusula de foro  e do valor. 

Diferentemente, são classificadas como absolutas as competências em razão da matéria, das 

pessoas e a funcional. 

 

                                                
1
 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 1, 29ª ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 284. 



Segundo o CPC, “argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa” (CPC, art. 112).  No 

entanto, de acordo com o novo CPC, “a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação” (Novo CPC, art. 64). 

 

 

 

 

 

14) Diga quais são os órgãos competentes para processar e quais os 

requisitos do: a) exequatur; b) carta rogatória; c) homologação de sentença 

estrangeira? 

 

Até 2004, esse processo 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 

exequátur às cartas rogatórias. 

Requisitos para a homologação de sentença estrangeira
2
 : 

a) Haver sido proferida por autoridade competente; 

b) Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; 

c) Ter transitado em julgado; 

d) Estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou 

juramentado no Brasil; 

e) Ausência de violação a preceitos de ordem pública, à dignidade da pessoa humana ou à 

soberania nacional.  

 

 

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

espécies. 
 

 O critério funcional determina a competência funcional pela qual se separam as 

atribuições dos diversos juízes num mesmo processo. Considera-se a ação já proposta, 

instaurado o processo perante juiz competente.  

A competência funcional divide-se em dois planos: (1) horizontal, ou seja, no mesmo grau de 

jurisdição e (2) vertical, observando-se o grau de hierarquia entre os juízes.  

 Desse modo, pode-se dizer que cada órgão tem competência funcional em relação a 

certos atos no mesmo processo. De acordo com o art. 93 do CPC, “regem a competência dos 

tribunais as normas da Constituição da República e de organização judiciária. A competência 

funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada neste código”. 

 

 

16) Discorra sobre os seguintes fenômenos: a) Conexão; b) continência; 

c) perpetuação da jurisdição; d) prevenção; e) Litispendência. 

 

Esses são todos temas relacionados à competência. 

                                                
2 Cf. Emenda Regimental/STJ n. 18, de 17 de dezembro de 2014.  



Conexão de causas 

 É um vínculo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas entre si, que faz 

com que sejam conhecidas e julgadas pelo mesmo juiz, e, às vezes, até no mesmo processo, por 

dois motivos: um de ordem particular e outro de ordem pública. 

 O primeiro deles, de ordem particular, é, em síntese, economia de tempo e dinheiro, 

assim como exigem os princípios da celeridade e economia processuais.  Por outro lado, o 

segundo, de ordem pública, é evitar sentenças contraditórias, o que se pode fazer reunindo 

várias ações num mesmo juízo ou até mesmo no mesmo processo. 

 A conexão de causas verifica-se quando duas ou mais ações são análogas, vale dizer, 

possuem em comum um ou mais elementos, qualquer deles, sejam as partes, o objeto ou a causa 

de pedir.  No entanto, não é suficiente que o elemento personae  (partes) seja idêntico em ambas 

as ações para haver conexão entre elas. A propósito, o art. 103 do CPC dispõe que “reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”. 

 Muito embora a conexão de causas não seja um critério para determinar a competência, 

possui força atrativa suficiente para atrair ações conexas para o mesmo juízo, permitindo, 

inclusive, a prorrogação da competência, tornando competente o juiz relativamente 

incompetente (CPC, art. 102). 

Continência 

 Consoante o disposto no art. 104, do CPC, “dá-se a continência entre duas ou mais 

ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por 

ser mais amplo, abrange o das outras”. 

 Percebe-se, portanto, que a continência exige muito mais que a conexão, não só a 

mesma causa de pedir, mas as mesmas partes, além de que o objeto de uma, por ser mais amplo, 

abranja o das outras.  

 No entanto, é inútil a distinção entre conexão e continência de causas, uma vez que 

inexiste tratamento diferenciado, no Código de Processo Civil, para ambos os fenômenos e, 

sempre que houver continência, haverá conexão.  

 De todo modo, o efeito é o mesmo: “havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício 

ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em 

separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente” (CPC, art. 105). 

Prevenção 

 Confirmando-se a hipótese prevista no art. 105 do CPC e se os juízes envolvidos 

tiverem a mesma competência territorial, será competente para determinar a reunião das ações 

aquele dos juízes que despachou a inicial delas em primeiro lugar. 

 Nas palavras do art. 106, do CPC, “correndo em separado ações conexas perante juízes 

que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele  que despachou em 

primeiro lugar”. 

Perpetuação da jurisdição 

 O juiz competente para conhecer e decidir de uma ação continua competente até que se 

esgote a sua função jurisdicional com a decisão da causa, ou com a execução da sentença, ainda 

que haja modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente.  É o que prescreve o art. 

87 do CPC: “determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo 

quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão de matéria ou da 

hierarquia”.  

Litispendência 



A litispendência é um fato externo impeditivo ao desenvolvimento válido da relação processual. 

Verifica-se quando há uma ação idêntica em curso (mesmas partes, mesmo objeto e mesma 

causa de pedir) à ação que suscita a nova relação processual.  

É motivo suficiente para a extinção do processo sem resolução de mérito, como determina o 

inciso V, do art. 267, do CPC. 

 

 

 

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? 
 

 A mudança mais significativa foi a desobrigação da denunciação da lide. Como se vê da 

redação do caput do art. 125, do novo CPC, “é admissível a denunciação da lide [...]”. Com 

efeito, no código de 1973, a denunciação da lide era obrigatória: “a denunciação da lide é 

obrigatória” (art. 70 do CPC). 

 Além disso, foi extinta a possibilidade contida no inciso II, do art. 70, do Código de 

Processo Civil de 1973, que garantia a posse direta, nas ações que tinham por objeto a coisa 

possuída. Nesse caso, a lide era denunciada ao proprietário ou possuidor indireto, a fim de que 

respondessem pelos prejuízos causados ao possuidor direto. 

 O novo CPC também especificou uma hipótese na qual o direito de regresso - exercido 

contra aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o 

prejuízo do que perder a demanda - deve ser exercido por meio de ação autônoma.  Essa 

previsão expressa era inexistente no código de 1973. 

 Houve, ainda, uma mudança quanto à denunciação sucessiva da lide. Se, no código de 

1973, a denunciação sucessiva não era limitada expressamente, no novo CPC, ela sofreu uma 

limitação quantitativa: “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” (Novo CPC, art. 125, II, 

parágrafo 2º).  

 Não poderia deixar de mencionar as várias alterações no procedimento da denunciação, 

a serem tratadas especificamente em ocasião adequada.  

 

 

18) Em que consiste o Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica e como é tratado essa forma de intervenção no Novo CPC? 
 

 A desconsideração inversa da personalidade jurídica poderá ocorrer sempre que o 

cônjuge ou companheiro empresário se valer de pessoa jurídica por ele controlada, ou de 

interposta pessoa física, para subtrair do outro cônjuge direito oriundo da sociedade afetiva.  

A desconsideração da personalidade jurídica está prevista no artigo 50 do Código Civil (CC) de 

2002 e é aplicada nos casos de abuso de personalidade, em que ocorre desvio de finalidade ou 

confusão patrimonial. Nessa hipótese, o magistrado pode decidir que os efeitos de determinadas 

relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica.  



A desconsideração inversa, por sua vez, ocorre quando, em vez de responsabilizar o controlador 

por dívidas da sociedade, o juiz desconsidera a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para 

responsabilizá-la por obrigação do sócio.  

 De acordo com o novo CPC, “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no 

processo” (art. 133), observando-se os pressupostos legais específicos para desconsideração da 

personalidade jurídica, nas hipóteses de desconsideração inversa da personalidade jurídica, 

sendo cabível em “todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e 

na execução fundada em título executivo extrajudicial” (art. 134).  

 

 As normas específicas sobre o tema podem ser encontradas nos art. 133 a 137 do novo 

CPC.  

 

 

 

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

exceção; b) Imparcialidade e independência do juiz. 

 

 No melhor expoente da doutrina, nesse caso representada por ADA PELEGRINI, 

ANTONIO CARLOS CINTRA E CÂNDIDO DINAMARCO, “o caráter de imparcialidade é inseparável 

dos órgãos exercentes da jurisdição. O juiz e do mesmo modo o árbitro, coloca-se entre as partes 

e acima delas: está é a primeira condição para que possam exercer sua função dentro do 

processo. A imparcialidade do julgador é pressuposto para que a relação processual se instaure 

validamente. É nesse sentido que se diz que o órgão jurisdicional deve ser subjetivamente 

capaz”
3
.  

 É daí que surge o princípio da vedação dos tribunais de exceção - aqueles instituídos 

para situações excepcionais, particulares -, a fim de se assegurar a imparcialidade da jurisdição, 

evitando-se, inclusive, perseguições político-ideológicas. 

 Além de imparcial, um juiz deve ser independente. Assim, somente o juiz é órgão 

investido de jurisdição, não podendo ser subjugado pelos outros poderes (legislativo e 

executivo).  A independência do juízo nada mais é do que a consagração da separação dos 

poderes.  

 MONTESQUIEU já advertia sobre os perigos da violação à independência e à 

imparcialidade do juiz:  

    “Nos Estados despóticos, o próprio príncipe pode julgar. Não o pode 

nas monarquias: seria destruída a constituição; os poderes intermediários dependentes, 

aniquilados; veríamos cessarem todas as formalidades dos julgamentos; o temor tomaria conta 

de todos os espíritos; a palidez se instalaria em todos os rostos; não haveria mais confiança, nem 

honra, nem amor, nem segurança, nem monarquia. 

   Em outras reflexões. Nos Estados monárquicos, o príncipe é a parte que 

persegue os acusados e os faz serem punidos ou absolvidos: se ele julgasse os crimes, seria o 

juiz e a parte“
4
. 

 

                                                
3 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria 
Geral do Processo, 30ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 71.  
4
 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de, 1689-1755. Do espírito das Leis/Montesquieu; 

tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2010. p. 94. 



 

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

ordinária; b) Substituição Processual; c) Sucessão Processual. 
 

 A legitimidade ordinária, qualidade para agir ou legitimatio ad causam é uma condição 

do direito de ação. São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses 

em conflito, ou ainda, os titulares da relação de direito material. Em outras palavras, é legítimo 

para agir aquele que defende direito próprio em nome próprio. Ora, “ninguém poderá pleitear, 

em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (CPC, art. 6º). 

 A parte final do art. 6º, do CPC, faz referência à exceção à regra da legitimidade 

ordinária, a legitimidade extraordinária, hipótese na qual se postula direito alheio em nome 

próprio. Leiam-se, nesse sentido, as palavras do professor THEOTONIO NEGRÃO: 

“A autorização legal para pleitear, em nome próprio, direito alheio está vinculada aos 

fenômenos da legitimidade extraordinária e da substituição processual. Não se confunde com a 

representação em juízo regulada pelo art. 12, situação em que é o próprio titular do direito que 

está a postulá-lo, por meio de pessoa capacitada para tanto”
5
. 

 O substituto processual, portanto, é parte legítima para, extraordinariamente, defender 

em juízo direito alheio em nome próprio.  É importante lembrar que substituto processual não se 

confunde com representante processual. 

 Na sucessão processual, por sua vez, "a parte que inicia no processo desaparece e deixa 

seu lugar para um novo titular da relação jurídica material, havendo, por conseguinte, apenas 

uma troca de lugar no processo e na titularidade do direito"
6
, ocorre, por exemplo, com a morte 

de uma das partes. 

 

 

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

da matéria e em razão do local. 
 

 A determinação da competência é regulada pela Constituição Federal, leis federais, 

como o CPC e a LOMAN, e leis locais de organização judiciária. 

 A competência em razão da matéria é a competência quanto à natureza da relação 

jurídica material em lide.   

 Por outro lado, a competência em razão da pessoa determina-se pela condição das 

pessoas em lide. 

 Por fim, a competência em razão do local (foro) advém da distribuição territorial da 

jurisdição em circunscrições territoriais. Logo, o foro é determinado conforme o critério 

territorial e pode ser geral ou especial. Este é definido pela situação da coisa ou em razão dos 

fatos, aquele, pelo domicílio.  

 

 

                                                
5 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar; FONSECA, João Francisco N. da; GOUVÊA, José Roberto Ferreira; 
NEGRÃO Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 45ª ed. revisada e 
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2013.p. 117. 
6
 DIAS, Francisco Barros. Substituição Processual, Algumas hipóteses da nova Constituição, p. 6. 

Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16151-16152-1-PB.pdf.  

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16151-16152-1-PB.pdf


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? 

 

 O parágrafo 6º, do art. 37, da CF/88 dispõe que: “as pessoas jurídicas de direito público 

e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa”.  

 Depreende-se da literatura do dispositivo supracitado, que a vítima do dano não é 

legítima a propor ação de indenização diretamente contra o agente público, cuja 

responsabilidade é regressiva. 

 Dessa forma, sendo o membro do MP um agente estatal, sempre que agir com dolo ou 

fraude, deverá pelos prejuízos responder o Estado. O órgão do Ministério Público responderá 

por via de regresso. 

 Quando comprovada a má-fé do Ministério Público, o Parquet poderá ser condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:  

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE COMPROVADA MÁ-FÉ. 

ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. 

1. É incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios em 

sede de Ação Civil Pública, Execução e Embargos a ela correspondentes, salvante na hipótese 

de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Precedentes do STJ: REsp 419.110/SP, DJ 

27.11.2007, REsp 736.118/SP, DJ 11.05.2006 e REsp 664.442/MG, julgado em 21.03.2006. 

 (REsp 896.679/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008, 

DJe 12/05/2008) 

 

 

*** 

 

             

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL APENAS NA OCORRÊNCIA 

DE MÁ-FÉ.  

1. Em sede de ação civil pública, só é possível a condenação do Ministério Público em 

honorários advocatícios no caso de comprovada má-fé (REsp 250980/SP, 2ª T., Min. João 

Otávio de Noronha, DJ de 06.03.2006; REsp 678969/PB, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 

13.02.2006). 2. Recursos especiais providos." (REsp 736.118/SP, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02.05.2006, DJ 11.05.2006 p. 160). 

*** 

 AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. 

CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE COMPROVADA MÁ-FÉ.  

1. A atuação do Ministério Público, pro populo, nas ações difusas, justificam, ao ângulo da 

lógica jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais, acaso inacolhida a ação civil 

pública. 2. Consectariamente, o Ministério Público não deve ser condenado ao pagamento de 

honorários advocatícios e despesas processuais, salvo se comprovada má-fé. 3. Recurso especial 



provido." (REsp 664.442/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21.03.2006). 

 

 

 

 

 

23) O que é a denominada “administração judicial de interesses 

privados”? Quais as suas características principais? 
 

 É intervenção do Estado nos negócios jurídicos que envolvam pessoas, quando “existem 

atos jurídicos da vida dos particulares que se revestem de importância transcendente aos limites 

da esfera de interesses das pessoas diretamente empenhadas, passando a interessar também à 

própria coletividade”
7
. 

 A administração pública de interesses privados é realizada pela jurisdição voluntária, 

em atividade similar à atividade administrativa. Portanto, tal função não é de caráter 

jurisdicional, mas tem nítida feição administrativa, embora exercida por juízes.  

 No Código de Processo Civil, os atos da jurisdição voluntária estão enumerados nos 

diversos incisos do art. 1.112 os respectivos procedimentos disciplinados pelos arts. 1.103 a 

1.210. 

 

 

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

 Conflito de competência é a ação para decidir qual autoridade judiciária tem poder para 

agir em determinada situação. A ação pode ser proposta pela parte interessada, pelo Ministério 

Público ou por uma das autoridades em conflito. 

 Há conflito de competência quando: (a) quando dois ou mais juízes se declaram 

competentes; (b) quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes e (c) quando entre 

dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 

O procedimento para levantamento e tramitação do conflito de competência está disposto nos 

arts. 118 a 124 do CPC: 

Art. 118. O conflito será suscitado ao presidente do tribunal: 

I - pelo juiz, por ofício; 

II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição. 

Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova 

do conflito. 

Art. 119. Após a distribuição, o relator mandará ouvir os juízes em conflito, ou apenas o 

suscitado, se um deles for suscitante; dentro do prazo assinado pelo relator, caberá ao juiz ou 

juízes prestar as informações. 

Art. 120. Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, 

quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, mas, neste caso, bem como no de 

                                                
7
 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria 

Geral do Processo, 30ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014. P. 172.  
 



conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas 

urgentes. 

Parágrafo único. Havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o 

relator poderá decidir 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.  

Art. 121. Decorrido o prazo, com informações ou sem elas, será ouvido, em 5 (cinco) dias, o 

Ministério Público; em seguida o relator apresentará o conflito em sessão de julgamento. 

Art. 122. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juiz competente, pronunciando-se 

também sobre a validade dos atos do juiz incompetente. 

Parágrafo único. Os autos do processo, em que se manifestou o conflito, serão remetidos ao juiz 

declarado competente. 

Art. 123. No conflito entre turmas, seções, câmaras, Conselho Superior da Magistratura, juízes 

de segundo grau e desembargadores, observar-se-á o que dispuser a respeito o regimento interno 

do tribunal. 

Art. 124. Os regimentos internos dos tribunais regularão o processo e julgamento do conflito de 

atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa. 

 

 

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

cliente? 
 

Consiste a procuração no instrumento do mandato, o qual pode ser definido, nos termos do art. 

653 do Código Civil (CC) como o ato de conceder poderes a outrem para, em seu nome, praticar 

atos ou administrar interesses. Quanto à classificação, pode o mandato se dar por instrumento 

público ou particular e pode, ainda, ser expresso ou tácito, verbal ou escrito, conforme assevera 

o art. 655 do CC. 

 

 

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

internacional exclusiva? 

 

A jurisdição internacional concorrente é aquela prevista no art. 88 do Código de Processo Civil 

(CPC), e se dá quando o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no 

Brasil; no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; e a ação se originar de fato ocorrido ou de 

ato praticado no Brasil. 

Por sua vez, a jurisdição internacional exclusiva vem regulada no art. 89 do CPC, o qual 

assevera competir à autoridade brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações 

relativas a imóveis situados no Brasil; e 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? 

 

O litisconsórcio unitário é aquele em que os litisconsortes devem receber tratamento homogêneo 

quanto aos efeitos da sentença (CINTRA et al, p. 369). O litisconsórcio unitário facultativo pode 



ocorrer, por exemplo, na hipótese de dois sócios proporem uma ação contra determinada 

sociedade anônima, preiteando a anulação de atos de uma assembleia geral. Nesse caso, o 

litisconsórcio é facultativo, pois cada sócio poderia propor sua ação separadamente, mas, tendo 

aqueles se litisconsorciado para demandar, a sentença terá de ser idêntica para ambos (ALVIM, 

p. 177). 

 

 

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

representação processual? 
 

Na representação judicial, atua o representante em nome e por conta do representado, de modo a 

ser o próprio representado parte na ação (ALVIM, p. 183). Nos termos do art. 115, do CC, pode 

ser a representação legal, como na hipótese dos pais em relação aos filhos menores (art. 1.690, 

do CC) ou voluntária, como no caso da constituição de procurador. 

 

 

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

exemplo de nulidade processual absoluta e um exemplo de pressuposto 

processual de existência? 
 

Os pressupostos processuais são os requisitos necessários para a constituição de uma relação 

processual válida, e consistem numa demanda regularmente formulada, na capacidade de quem 

a formula e na investidura do destinatário da demanda (CINTRA et al, p. 313). A nulidade 

processual, por sua vez, pode ser definida como uma sanção à irregularidade, a qual impede que 

o ato irregular venha a produzir efeitos (CINTRA et al, p. 395). 

Exemplo de nulidade processual absoluta é aquela constante do art. 84, do CPC, onde se lê que 

“quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á 

a intimação sob pena de nulidade do processo”. Por sua vez, é pressuposto processual de 

existência, exemplificativamente, a inexistência de litispendência, nos termos do art. 267, V, do 

CPC. 

 

 

30) Pode haver litisconsórcio multitudinário necessário? Explique? 

 

Inexiste qualquer impedimento legal quanto à existência de litisconsórcio multitudinário 

necessário. Entretanto, conforme assevera o parágrafo único do art. 46 do CPC, não poderá o 

juiz, nesse caso, limitar o número de litigantes. 

 

 

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

litisconsorcial? 
 

Na assistência simples o direito do terceiro não está sendo discutido em juízo, mas pode ser 

afetado pela sentença, por conta da relação existente com o direito que está sendo objeto de 

apreciação judicial (ALVIM, p. 178). 



Por sua vez, na assistência qualificada ou litisconsorcial, o direito que está sendo discutido em 

juízo pertence também ao terceiro, o que faz nascer para ele o interesse em participar da sua 

discussão (ALVIM, p. 178). 

 

 

 

 

32) Quais as diferenças entre Processo e Procedimento? 

 

Processo, do latim procedere, é uma relação jurídica de direito público que se desenvolve de 

modo progressivo entre o juiz e as partes (ALVIM, p. 141). Procedimento, por sua vez, é o meio 

pelo qual se instaura, desenvolve-se e termina o processo, constituindo a manifestação 

extrínseca deste (CINTRA et al, p. 301). 

 

 

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

quatro hipóteses de impedimento no processo penal? 
 

No impedimento há presunção absoluta (juris et de jure) de parcialidade do juiz em determinado 

processo por ele analisado, enquanto na suspeição há apenas presunção relativa (juris tantum). 

O art. 252 do Código de Processo Penal (CPP) determina o impedimento do magistrado que: i) 

tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 

terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade 

policial, auxiliar da justiça ou perito; ii) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas 

funções ou servido como testemunha; iii) tiver funcionado como juiz de outra instância, 

pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; iv) ele próprio ou seu cônjuge ou 

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

ou diretamente interessado no feito. 

 

 

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

O advogado é o profissional legalmente habilitado a orientar e representar seus clientes, bem 

como a defender-lhes os direitos e interesses em juízo ou fora dele. No processo judicial, o 

advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento 

do julgador, de modo a constituírem seus atos múnus público, sendo, no exercício da profissão, 

inviolável por seus atos e manifestações, nos limites da lei (art. 2º, §§ 3º e 4º, do Estatuto da 

Advocacia). 

 

 

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

no processo penal? 
 

No âmbito do processo civil, assevera o art. 9º do CPC que o juiz dará curador especial ao 

incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele; e 

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



No processo penal, se o ofendido for menor de dezoito anos, ou mentalmente enfermo, ou 

retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os 

daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal (art. 33, do 

CPP). 

 

36) Quais as mudanças ocorridas quanto ao impedimento do magistrado 

com o advento do Novo CPC em relação ao CPC de 1973? 
 

O art. 144 do novo Código de Processo Civil prevê novas hipóteses de impedimento do 

magistrado em relação ao CPC de 1973, quais sejam: i) quando for herdeiro presuntivo, 

donatário ou empregador de qualquer das partes; ii) em que figure como parte instituição de 

ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; 

iii) 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; iv) 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? 

A vítima se dirige à delegacia, com identidade e CPF, sem necessidade de advogado, a 

apresenta o relato do fato tipificado como crime (de ação privada ou de ação pública). Nesse 

momento, deve fornecer o endereço e a qualificação da pessoa que cometeu o delito. Deve 

também indicar pessoas que possam servir de testemunhas do ato, com nome e endereço. Caso 

haja lesão, a vítima será encaminhada para exame de corpo de delito. Se o fato envolver 

violência doméstica, com risco para a vítima ou a família, ela pode se dirigir diretamente ao 

juizado especial do local em que ocorrer o crime. 

O acusado é então intimado para comparecer à delegacia, onde é informado de que deverá 

comparecer, acompanhado de advogado, no juizado especial criminal correspondente para a 

audiência preliminar. 

Na audiência preliminar, as partes tentam chegar a um acordo envolvendo eventuais perdas e 

danos. Não havendo acordo, o promotor de justiça pode propor a transação penal, envolvendo, 

por exemplo, o pagamento de multa à União, prestação pecuniária à vítima ou a alguma 

instituição, ou prestação de serviço fora do seu horário de trabalho em hospitais ou escolas. Se 

houver acordo ou se o acusado aceitar a transação penal, o processo não chega a ser iniciado. 

Não havendo êxito na audiência preliminar, marca-se uma audiência de instrução e julgamento, 

com a presença do juiz. Nela, o promotor de justiça apresenta a acusação do réu. Ainda é 

possível haver acordo ou transação nessa fase. Se não houver, o réu pode pedir a suspensão do 

processo por dois anos, período em que permanecerá sob observação. Se não houver suspensão 

do processo, continua a audiência. A vítima é ouvida, seguida pelas testemunhas de acusação, 



logo as testemunhas de defesa e, por último, o réu. Ouvidos todos, o juiz profere a sentença, que 

pode ser de prisão ou penas educativas. 

 

38) Quais os principais atos do Procedimento Comum na Justiça 

Trabalhista? 

O rito das ações trabalhistas está descrito no texto da própria CLT. Submetem-se ao rito 

ordinário as reclamações trabalhistas que ultrapassem quarenta salários mínimos na data do 

ajuizamento.  

O primeiro ato processual é a apresentação da reclamação pelo reclamante. Logo, ocorre a 

citação a parte reclamada e intimação para a audiência inicial de conciliação. A parte reclamada 

deve apresentar a sua defesa escrita, ou poderá apresentá-la oralmente. O juiz propõe a 

conciliação das partes. Não havendo conciliação, abre-se prazo para o reclamante se manifestar 

sobre a contestação. As partes já são intimadas para a audiência de instrução. 

Na audiência de instrução, as partes apresentam suas testemunhas, máximo três para cada parte 

(em caso de falta grave, admitem-se seis testemunhas por cada parte). Ouvidas as partes e as 

testemunhas, cada parte apresenta suas razões finais, em dez minutos. 

Por fim, ocorre a audiência de julgamento, em que as partes não comparecem. É mais um prazo 

fixado pelo juiz para proferir e publicar sua decisão, já intimadas as partes. 

 

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? 

De acordo com o art. 162 do Código de Processo Civil, os atos praticados pelo juiz são 

sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Os julgamentos proferidos de forma colegiada 

pelos tribunais são chamados de acórdãos.  

Cabe ao cartório judicial praticar os atos ordinatórios, como juntada e vista obrigatória. O 

escrivão deverá rubricar todas as folhas dos autos.  

 

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 institucionais do Ministério Público são a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional.  

A manifestação de qualquer membro vale como posicionamento de todo o Ministério Público. 

O princípio da indivisibilidade assegura que os promotores não fiquem vinculados aos 

processos nos quais atuam, podendo ser substituídos por outros. Além disso, cada membro do 

Ministério Público tem inteira autonomia em sua atuação, não sujeito a ordens de superior 

hierárquico do próprio Ministério Público ou de qualquer outra instituição. 

O Ministério Público atua como custos legis (fiscal da lei) em processos em que figura como 

órgão interveniente, por exemplo, em processos decorrentes de queixas-crime, em ações de 

divórcio, ações civis públicas propostas por outras entidades.  

Incumbe privativamente ao Ministério Público, promover ação penal pública, inquérito civil e 

ação civil pública para proteger o interesse público e outros interesses difusos e coletivos, 

exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências investigatórias e a 

instauração de inquérito policial.  

 

41) Quais as características e os requisitos da nomeação à autoria e do 

chamamento ao processo? 
 

A nomeação à autoria está disciplinada nos artigos 62 a 69 do Código de Processo Civil. 

Basicamente, trata-se de um recurso apresentado pelo réu para transferir o polo passivo para o 

verdadeiro réu. Pode ser apresentada quando a ação for proposta contra o mero detentor da 

coisa, ou contra o preposto.  

O chamamento ao processo está previsto nos artigos 77 a 80 do CPC. Dentro do prazo da 

contestação, o réu poderá requerer o chamamento ao processo do devedor principal ou de outros 

devedores solidários. Havendo o chamamento, a sentença condenatória dos devedores servirá 

como título executivo para quem satisfizer a dívida, podendo ser executada integralmente contra 

o devedor principal ou proporcionalmente contra os co-devedores na proporção que lhes tocar.  

 

 

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 honorários se dividem em contratuais e sucumbenciais. Os contratuais, são acordados entre a 

parte e seu advogado, normalmente são indicados em contrato de honorários. Para estes, existe 

uma tabela de preços mínimos divulgada pela OAB. Os honorários sucumbenciais são devidos 

pela parte perdedora, para reembolsar por gastos com custas processuais. O STJ reconhece os 

honorários de sucumbência como verba alimentar do advogado. 

Pelo CPC atual, quando o processo for contra a Fazenda Pública, “os honorários serão fixados 

consoante apreciação equitativa do juiz”. 



Pelo novo CPC, havendo condenação da Fazenda Pública, os honorários de sucumbência serão 

fixados pelo juiz em percentuais que variam de um a vinte por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido, dentro de categorias definidas de acordo com o 

vulto da condenação.  

 

 

43) Qual (s) a(s) diferença (s) entre a Assistência Simples e a Assistência 

Anômala das Pessoas Jurídicas? 
 

Assistência simples é a interveniência de terceiro que tenha interesse jurídico em que a sentença 

seja favorável a uma das partes.  

Na assistência anômala, ou atípica, o terceiro interveniente não possui interesse jurídico. Ele o 

faz só com base no interesse econômico ou de fato. Esta prerrogativa, entretanto, é restrita a 

certas pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 

Autarquias e Fundações Públicas). 

 

 

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 Lei 9099/1995 estabelece a competência do Juizado Especial Criminal para julgar e executar 

infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo estas as contravenções penais e os crimes a 

que a lei comine pena máxima não superior a dois anos. Esses juizados especiais podem estar 

vinculados à justiça estadual ou à federal. A competência entre esses dois níveis será definida 

pela natureza da infração. Se a competência para julgar a infração for da Justiça Federal, o 

processo correrá no Juizado Especial Criminal Federal. 

A competência dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis está restrita a causas cujo valor não 

exceda quarenta vezes o valor salário mínimo, nas hipóteses previstas no inciso II, art. 275, do 

CPC atual e nas ações de despejo para uso próprio. 

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm sua competência disciplinada pela Lei 

12.153/2009, qual seja, “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”. 

No caso dos Juizados Especiais Federais Cíveis, a competência segue a redação do art. 3 da Lei 

10.259/2001. Diz que compete a esses juizados “processar, conciliar e julgar causas de 

competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as 

suas sentenças”. 

 

 

45) Qual é a diferença entre os embargos de terceiro e a intervenção de 

terceiros denominada oposição?  

 

Os embargos de terceiro são medidas cabíveis para preservação ou restituição da posse, no caso 

de turbação ou esbulho advindo de algum ato de apreensão judicial. Tem efeitos análogos a um 

interdito possessório de manutenção ou de reintegração de posse. 



 

A oposição é uma medida mais abrangente, aplicável quando um terceiro que pretenda, no todo 

ou em parte, a coisa ou o direito sob disputa entre o autor e réu da ação. Esta medida está 

disciplinada nos artigos 56 a 61 do CPC atual. Este recurso independe de turbação ou esbulho, e 

não está limitado à posse da coisa. 

 

46) Qual é a função e quais os limites de atuação do assistente de 

acusação? 
 

O assistente de acusação, apesar de não ser parte civil, nem litisconsorte, atua como parte 

adjunta do processo. A vítima (ou, na sua falta, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão) 

intervém com o intuito de reforçar, auxiliar, ajudar, assistir o Ministério Público nas ações 

penais públicas de modo a assegurar a condenação e, secundariamente, para garantir eventual 

indenização cível associada à condenação criminal. 

A atuação do assistente de acusação está taxativamente descrita no artigo 271 do Código de 

Processo Penal. Poderá propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o 

libelo e os articulados, participar dos debates orais e ainda arrazoar os recursos interpostos pelo 

Ministério Público, ou os seus próprios. Poderá ainda interpor recurso e arrazoar os recursos 

contra decisão que impronuncia o réu, contra decisão que declara extinta a punibilidade do 

acusado, e também apresentar apelação supletiva, contra sentença proferida nas causas de 

competência do juiz singular o do Tribunal do Júri.  

 

 

47) Qual é a importância da coisa julgada como característica da 

Jurisdição? 

 

A coisa julgada é aplicável aos casos de jurisdição contenciosa, não sendo aplicável à jurisdição 

voluntária. De acordo com o artigo 467 do CPC atual, a coisa julgada é a eficácia imutável e 

indiscutível da sentença, com força de lei nos limites da lide e das questões decididas.  

 

 

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 foi instituto pela Emenda Constitucional n. 45, 

pelo qual o Procurador-Geral da República, nos casos de grave violação a direitos humanos, 

pode suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça a competência da Justiça Federal. 

É um instrumento para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional em casos de crimes 

contra os direitos humanos, previstos em tratados internacionais dos quais o Estado brasileiro 

seja parte. 

 

 

49) Quem é o amicus curiae? O que difere o amicus curiae do perito e do 

assistente simples? 
 



O amicus curiae, ou "amigo da corte", é chamado ou se oferece para intervir, em caráter 

assistencial, em processos judiciais para apresentar sua opinião sobre o debate travado nos 

autos. Podem figurar nessa condição entidades com representatividade adequada para se 

manifestar nos autos sobre a controvérsia. O amicus curiae não se é parte do processo, apenas 

atua como interessado. 

O perito é uma espécie de auxiliar da justiça, convocado pelo juiz. De acordo com o artigo 145 

do CPC atual, o perito é uma pessoa física, especialista em determinada matéria, nomeado com 

o objetivo de produzir prova que dependa de conhecimento técnico ou científico.  

No caso do assistente simples, a iniciativa para pleitear a admissão no processo na condição de 

assistente deve partir do próprio assistente. O juiz não vai chamá-lo ou convocá-lo. Este 

indivíduo tem interesse jurídico conexo ao interesse de uma das partes, da parte assistida. O 

assistente se torna um auxiliar da parte assistida.  

 

 

50) Quem são e quais as funções exercidas pelos principais auxiliares do 

juiz no processo, civil e penal? 
 

O artigo 139 do CPC atual elenca, de modo não taxativo, os auxiliares da justiça. São eles o 

escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador e o intérprete. 

No curso dos processos penais, os auxiliares listados no Código de Processo Penal são os 

funcionários da justiça, os peritos e os intérpretes (artigos 274 a 281, CPP). 

O escrivão auxilia o juiz na condução dos trabalhos da secretaria do tribunal, enquanto que o 

oficial de justiça tem a incumbência de realizar citações, prisões, penhoras, arrestos. 

O perito é nomeado pelo juiz para a produção de provas que dependam de conhecimento técnico 

ou científico.  

O depositário ou administrador é responsável pela guarda e conservação de bens a ele confiados 

pelo juiz.  

Por fim, o intérprete será nomeado quando o juiz reputar necessário para analisar documentos 

redigidos em língua estrangeira, para traduzir documentos e realizar interpretação em 

audiências, havendo equivalência à atuação dos peritos. 
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