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Questionário 

 

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

Mediação é um método de solucionar conflitos em que um terceiro neutro e imparcial 

auxilia as partes a conversar, entender o conflito e achar uma solução. Nesse método, os 

próprios interessados que devem tomar a decisão, agindo o mediador como um 

facilitador.  Conciliação é um método de solucionar conflitos em que os interessados, por meio 

da ação de um terceiro, o conciliador, chegam a um acordo. Nesse caso, o conciliador terá a 

função de orientá-las e ajudá-las, participando ativamente e dando sugestões de forma que 

melhor atendam ambos os lados em conflito. Arbitragem é um método de solução de conflitos 

em que as partes, escolhem um particular por livre e espontânea vontade para que este resolva 

a situação. O árbitro selecionado por ambos os lados emitirá uma sentença que terá a mesma 

força de título executivo judicial.  

 

2. Aponte as diferenças entre os seguintes institutos: a) capacidade de parte; b) legitamatio 

ad processum; c) capacidade postulatória? 

A capacidade de parte é a possibilidade de o sujeito apresentar-se em juízo como 

demandante ou demandado, ou seja, como autor ou réu em uma ação processual. A existência 

de personalidade civil liga-se a esta espécie. Para a pessoa natural, a personalidade civil inicia-

se com o nascimento com vida e para a pessoa jurídica, a personalidade civil é conquistada a 

partir da inscrição do seu ato formativo no registro. Já a legitamatio ad processum é a chamada 

capacidade processual. É a aptidão para praticar atos processuais. Podem ser praticados 

pessoalmente ou por representantes, como consta no art, 7º do CPC. Esta não se confunde com 

a capacidade de ser parte, pois aquela é a personalidade jurídica, aptidão para ser sujeito de uma 

relação processual. A capacidade postulatória é a aptidão para requerer perante os órgãos 

estatais investidos da jurisdição, ou seja, para praticar atos processuais em juízo. Em regra, essa 



capacidade é privativa do advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil, sob pena de nulidade do processo, de acordo com os artigos 1º e 3º da 

Lei 8.906/94. No entanto, essa regra também comporta exceções. 

 

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

O Tribunal do Júri é um órgão colegiado que tem como principais características ser 

heterogêneo, pois é composto por um juiz togado, que o preside, e de vinte e um cidadãos 

escolhidos por sorteio, por ser temporário, já que esse tribunal funciona apenas durante alguns 

períodos do ano e também horizontal, pois que não se tem hierarquia entre o juiz e os jurados. 

A decisão é por maioria dos votos.  Outras características são: a plenitude da defesa; o sigilo 

das votações: o sigilo das votações dos membros do Tribunal do Júri é designado a garantir a 

livre formação da convicção e a livre expressão da decisão do jurado; a soberania dos 

veredictos: os jurados não podem ser substituídos por jurados que examinam o mérito da 

pretensão punitiva e a soberania é relativa; a competência para os crimes dolosos contra a vida, 

podendo estes ser consumados ou tentados ou crimes comuns que lhes forem conexos. 

 

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

O Procedimento comum ocorre quando o crime é comum (art.394) e não especial. Neste 

procedimento são apurados os crimes de maior complexidade e, portanto, exige mais número 

de provas e prazos mais longos. Aplica-se para pena máxima superior a 4 anos. Sendo, então, 

dividido em ritos. O rito ordinário é o mais vagaroso, considerado o mais formalizado do 

processo penal por ter os maiores atos e prazos. O primeiro ato é a denúncia, seguido pelo 

recebimento da denúncia pelo juiz e pela citação do réu. Após isso, ocorre a defesa da parte ré 

e, por fim, a absolvição primária ou a marcação da audiência para se ouvir as partes e a 

testemunhas. Por fim, se não houver mais provas para se produzir, o juiz dá a sentença. 

 

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

1973 e três no Novo CPC? 

Três hipóteses de competência especial no CPC de 1973 de acordo com o artigo 94 são: 

1) Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles 2) Sendo 

incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro 

do domicílio do autor e 3) Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação 

será proposta no foro do domicílio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação será 

proposta em qualquer foro.  No novo CPC três hipóteses são: 1) Se o imóvel se achar situado 
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em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo 

prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel, 2) As partes podem modificar a 

competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda 

de direitos e obrigações e 3) Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá 

ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a 

demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 

 

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

hipótese de competência em razão da pessoa? 

A Justiça Federal tem sua competência arrolada taxativamente no artigo 109 da 

Constituição Federal e duas hipóteses em que é competente para julgar crimes em matéria penal 

são quando Os crimes políticos e as infrações penais são praticados em detrimento de bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; e em 

causas relativas a graves violações a direitos humanos. A competência em razão da pessoa 

ocorre quando se considera a condição ou cargo que ocupa o autor ou réu. Uma hipótese é 

quando a União é autora, nesse caso a competência é do Juiz Federal.  

 

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

gratuita? 

A Defensoria Pública tem o objetivo de atender as camadas mais pobres da população 

e o Estado, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal tem o dever de prestar assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recurso. De acordo com a 

Constituição Federal e na Lei Complementar nº 80/94, a função típica da Defensoria Pública é 

dar proteção aos hipossuficientes econômicos, prestando assistência jurídica em todas as áreas 

do Direito aos que comprovarem insuficiência de recursos. Se deferida a assistência ao 

hipossuficiente, o órgão irá tomar todas as medidas cabíveis para a efetiva proteção do direito 

em questão. Portanto, quando houver atuação no processo judicial, será requerida ao juízo a 

concessão do benefício da Justiça Gratuita. Ou seja, além de não pagar para contratar um 

advogado e ser representada pela Defensoria Pública, a parte terá gratuidade judiciária, pois 

não arcará com as despesas processuais. 

 

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

De acordo com o CPC de 1973, o cônjuge somente necessitara necessitará do 

consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários (art. 10). 



De acordo com NCPC: 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 (art. 73). Além disso, ambos os réus serão necessariamente citados quando: se tem 

ações que versem sobre direitos reais imobiliários; se tem ações resultantes de fatos que digam 

respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados por eles;  se tem ações 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 ou - que tenham por objeto o reconhecimento, a 

constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges. 

 

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

de 1973? 

O Procedimento Comum no Novo CPC veio com o intuito de deixar o processo mais 

célere e objetivo. Uma das mudanças bem importantes foi feita para o processo de 

conhecimento. O novo rito comum incorpora a prioridade pela solução dos conflitos por 

intermédio de técnicas de conciliação e mediação. De acordo com o artigo 335, se não for o 

caso de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido formulado no 

processo de conhecimento, o juiz deverá designar audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de trinta dias, devendo o réu ser citado com pelo menos vinte dias de 

antecedência. Outra mudança importante é que a contagem de prazos sofreu importante 

modificação com o Novo Código. O caput do artigo 219 estipula que os prazos processuais 

estabelecidos por lei ou pelo juiz computar-se-ão somente em dias úteis e de acordo com o 

artigo 220, o curso é suspenso dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Além 

disso, na sequência do novo procedimento, o prazo para réplica, que antes era de dez dias 

corridos, foi ampliado para quinze dias úteis, conforme redação dos artigos 357 e 358. Postada 

algumas diferenças no procedimento no novo código é de se observar que as modificações não 

nos dão a impressão de que a celeridade e objetivada não serão mais presentes na Justiça do 

Brasil. 

 

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

O processo de conhecimento tem como objetivo declarar que uma das partes tem razão. 

Analisa o fato delituoso em questão, sua autoria e acaba com a dúvida existente. De modo que 

absolve ou condena o réu, constitui ou desconstitui uma relação jurídica, etc. O processo de 

execução visa satisfazer um título, ou seja, se dá quando já se possui um título executivo judicial 

que já tenha transitado em julgado. É o meio resolve uma obrigação que tenha sido imposta por 



lei ou por uma decisão judicial. Por fim, o processo cautelar é baseado na urgência e busca dar 

eficácia ao resultado do processo (de conhecimento ou execução). É preventivo, pois visa evitar 

danou ou vício irreparável ou de difícil reparação. 

 

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

De acordo com o Código de Processo, as partes têm o direito de receber tratamento 

igualitário; fazer-se representar por advogado; exercer a autodefesa, nos termos da lei. As partes 

também têm direito a assistir às audiências, ter acesso aos autos, salvo exceções legais. O 

acusado tem direito ao silêncio, de ser processado em seu domicílio, nos termos da lei. No 

NCPC acrescenta-se que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 

do mérito. Um exemplo é um processo no qual se tem disputa de guarda e ambas as partes 

devem ser ouvidas e suas testemunhas também. Já os deveres das partes são: expor os fatos em 

juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé, não formular pretensões, nem alegar 

defesa, cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas, nem praticar atos 

inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito e cumprir com exatidão os 

provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais. 

Quanto ao ônus, dispõe o artigo 333 do Código de Processo Civil Brasileiro que cabe ao autor 

o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e cabe ao réu o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do direito do autor ou de, no caso de admissão d a existência de tal fato, 

provar os fatos extintivos. Um exemplo se dá quando uma pessoa processa outra por injúria ou 

calúnia, cabe o autor provar a ocorrência dos fatos. 

 

 

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

A extradição é o procedimento de entrega de uma pessoa para responder a processo 

crime ou cumprir pena ao exterior. É cabível somente ao brasileiro naturalizado, nunca ao 

brasileiro nato e está prevista no artigo 65 da lei nº 6.815/80. A expulsão é a retirada do país de 

um estrangeiro que tente contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade 

ou moralidade pública e a economia popular. É o ato administrativo que obriga o estrangeiro a 

sair do país.  A deportação é a retirada forçada de estrangeiro em situação irregular no país, que 

não tenha saído voluntariamente após o prazo fixado Esta não ocorrerá caso haja periculosidade 

para o estrangeiro. Algumas causas são:  uso de documento de viagem ou visto de entrada falso, 

o exercício de atividade profissional incompatível com o visto de entrada, a permanência além 

do prazo facultado no visto de entrada.  O auxílio direto é uma modalidade de cooperação 
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jurídica internacional que ocorre quando a medida não decorre diretamente de decisão de 

autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de deliberação no Brasil. 

 

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

incompetência relativa no CPC de 1973 e no Novo CPC? 

A competência absoluta não admite modificação. Esta não pode ser alterada pelas partes 

e a sua violação gera vício insanável que será declarado em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição. Além disso, o juiz pode reconhecer de ofício sua incompetência. Já a competência 

relativa  leva em consideração o interesse das partes e por isso pode ser modificada pelas 

circunstâncias. Normalmente é territorial ou em razão do valor da causa e a incompetência não 

pode ser declarada de ofício pelo juiz; é necessário, um incidente de exceção de incompetência. 

A incompetência relativa, de acordo com o CPC 1973, é exceção.  A regra é a incompetência 

absoluta e esta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção. No novo código penal, a incompetência, absoluta 

ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação e após a manifestação da parte 

contraria, o juiz decidira sobre a alegação de incompetência. O Novo código não adentra mais 

na questão da competência ser relativa ou não. 

 

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

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

Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº. 45, a competência para homologar 

sentenças estrangeiras e para expedir o exequatur pertence ao Superior Tribunal de Justiça (CF, 

art. 105, I, i), assim como a recepção de carta rogatória. A emissão de cartas rogatórias, por sua 

vez, pode ocorrer de qualquer juízo, seja ele federal ou estadual. Com relação aos requisitos da 

carta rogatória e do exequatur, tem-se que eles são: a indicação dos juízes de origem e de 

cumprimento do ato; o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato 

conferido ao advogado; a menção do ato processual, que lhe constitui o objeto; o encerramento 

com a assinatura do juiz (CPC/73, art. 202). Já a homologação de sentença estrangeira tem 

como requisitos: haver sido proferida por autoridade competente; terem sido as partes citadas 

ou haver-se legalmente verificado a revelia; ter transitado em julgado; estar autenticada pelo 

cônsul brasileiro e acompanhada de tradução oficial (STJ, Res. 9/2005). 

 

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



Quando se trata da competência funcional, ou seja, competência em razão da função 

(“ratione muneribus”), trata-se da legitimidade jurisdicional dentro de um mesmo processo 

com base na atuação, na divisão do trabalho que há entre os diversos juízos possíveis. Por 

exemplo: quando se tem um juiz para dar a sentença e outro para executá-la em sua inteireza; 

ou ainda quando se diz que o juiz que encerrou a audiência é o competente para dar a sentença. 

A competência funcional tem, contudo, espécies diferentes, pois pode se referir a fases distintas 

dentro do mesmo grau de jurisdição, mas também à competência hierárquica, que trata 

exclusivamente da divisão do trabalho por instâncias de julgamento (ex.: primeira instância; 

última instância, etc.). 

 

16. Discorra sobre os seguintes fenômenos: a) conexão; b) continência; c) perpetuação da 

jurisdição; d) prevenção; e) Litispendência?  

Conexão: refere-se a duas ou mais demandas judiciais correlatas, ou seja, que possuam 

o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (NCPC, art. 55), que, via de regra, são reunidos 

para decisão conjunta. 

Continência: refere-se a duas ou mais demandas idênticas (objetiva ou subjetivamente), 

em que uma é mais abrangente do que a outra, havendo identidade quanto às partes e à causa 

de pedir (NCPC, art. 56); a continência acarreta também na reunião dos processos. 

Perpetuação da jurisdição: é o princípio segundo o qual a competência se fixa quando 

da propositura da ação, não sendo relevantes alterações posteriores, salvo se houver a alteração 

da competência absoluta ou a eliminação do órgão em questão (NCPC, art. 43). 

Prevenção: em casos de reunião de processos (como nos já citados de conexão e 

continência), o juízo será aquele prevento, ou seja, o que primeiro conheceu da causa (NCPC, 

art. 58 e 59).  

Litispendência: um fenômeno jurídico que ocorre quando dois processos possuem (em 

jurisdição nacional) o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes; quando há a 

litispendência, subsiste apenas o primeiro processo, sendo extinto os demais. 

 

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 denunciação da lide, instrumento jurídico por meio do qual uma das partes (o 

denunciante) cria um processo dependente contra um terceiro (o denunciado), pretendendo 

deste alguma garantia caso venha a perder o processo principal. A denunciação da lide, com o 

novo CPC passa de obrigatória (CPC/73, art.70) para facultativa (NCPC, art. 125); além disso, 



no mesmo artigo, o novo CPC veda a denunciação “per saltum”, sendo admitida apenas a 

sucessiva, o que não há no atual CPC (CPC/73). Quanto ao momento da sentença, o atual CPC 

estabelece que a situação do denunciado será julgada conjuntamente com a ação principal, já o 

NCPC estabelece que a situação do denunciado será julgada apenas depois da sentença, se o 

denunciante não obtiver êxito ou for o autor do processo. 

 

18. Em que consiste o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e como é 

tratado essa forma de intervenção no Novo CPC? 

O incidente da desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando a ação 

ultrapassa a pessoa jurídica inicialmente em juízo (associação, sociedade, etc.) e toma como 

partes os seus gestores; ele ocorre, por exemplo, para resguardar direitos trabalhistas, direitos 

do consumidor, ou quando se nota má-fé ou confusão patrimonial por parte do administrador. 

No novo CPC tal incidente é tratado de forma expressa em um capítulo inteiro (algo que não 

há no CPC atual), o qual detalha quem pode fazer o pedido de desconsideração, quando ele é 

cabível e quais são os seus efeitos (NCPC, art. 133 – 137). 

 

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

Imparcialidade e independência do juiz? 

O princípio de vedação dos tribunais de exceção é um princípio constitucional listado 

entre os direitos fundamentais do artigo 5º (CF, art. 5º, XXXVII), que veda que sejam criados 

tribunais ou juízos responsáveis para julgar apenas certas pessoas ou grupo de pessoas ou certo 

evento ou contexto, tudo deve ser julgado pela Justiça de forma imparcial, sendo possível 

apenas estabelecer juízos ou jurisdições distintas quanto ao mérito das ações julgadas (se 

trabalhista, eleitoral ou militar, se penal, cível, etc.). Quando à imparcialidade e independência 

do juiz, são também princípios essenciais da Justiça, nos casos não pode haver nenhuma 

circunstância escusa que possa induzir a decisão do juiz, nem nenhuma pressão ilegal advinda 

das partes ou interessados. 

 

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

Substituição Processual; c) Sucessão Processual?  

Legitimidade ordinária: é a legitimidade de entrar em juízo para tutelar direito ou 

interesse próprio, individual; tal legitimidade se faz necessária pela vedação de se pleitear 

direito alheio em nome próprio em juízo (CPC/73, art. 6º; NCPC, art. 18); tal legitimidade não 



abarca processos de interesse coletivo, em que, via de regra, se tem a chamada legitimidade 

extraordinária. 

Substituição processual: a substituição processual é um fenômeno que se dá à exceção 

da legitimidade ordinária, pois diz respeito aos casos em que a lei autoriza que uma pessoa 

pleiteie direitos alheios em nome próprio, está, portanto, entre a legitimidade ordinária (em que 

em nome próprio a pessoa defende interesses próprios) e a representação (em que em nome 

alheio a pessoa defende interesses alheios). 

Sucessão processual: fenômeno jurídico no qual ocorre a substituição de uma das partes, 

o que pode se dar voluntariamente, se a outra parte consentir (como nos casos de alienação da 

coisa que está em litígio), ou obrigatoriamente, como em casos de morte (NCPC, art. 108 - 

110). 

 

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

razão do local? 

Falar em competência implica em pensar na distribuição do poder jurisdicional entre os 

diversos juízos do poder Judiciário. Quando se trata de competência em razão de pessoa 

(“ratione personae”), fala-se nessa distribuição em função do foro privilegiado de uma das 

partes envolvidas, por exemplo, quando de uma ação penal contra parlamentar federal a 

jurisdição compete ao STF; quando a ação tem como parte a União, ela será julgada na Justiça 

Federal; etc. Em razão da matéria (“ratione materiae”), a jurisdição é distribuída de acordo 

com a natureza da lide, se envolve conflitos trabalhistas, a competência será da Justiça do 

Trabalho, por exemplo; além disso na Justiça estadual, por exemplo, dentro de uma mesma 

comarca podem haver varas especializadas para cada tipo de conflito (competência cível, 

comercial, penal, etc.). Já a distribuição de competência em razão do local (“ratione loci”), 

tem-se a importância do princípio da territorialidade e da verificação de qual o tribunal tem 

jurisdição sobre certo lugar ou situação; em disputas cíveis que versem sobre imóveis, por 

exemplo, competente é o juízo da comarca ou circunscrição onde o território se insere. 

 

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 Ministério Público, ao agir com dolo ou fraude, pode ser civilmente responsabilizado, 

é isso que se firma no atual CC, artigo 85; já com relação ao acionamento direto do membro 

agente, é de entendimento meramente doutrinário que quem responde pelo dolo ou pela fraude 



é o membro do MP, não a entidade. Já no novo CPC (NCPC, art. 181), a redação clareia que 

nesses casos o MP tem direito de regresso contra o agente (membro do Parquet). Com relação 

à multa por litigância de má-fé, o mesmo é cabível, o juiz condena a fazenda nacional/estadual, 

que pode entrar com ação de regresso contra o agente (CF, art. 37, §6º). 

 

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

características principais? 

A administração judicial de interesses privados ocorre quando o Judiciário se imiscui 

da gestão de coisas de tutela de particulares, como exemplo se tem a necessária análise judicial 

da comercialização de imóvel de incapaz. Como características principais se tem a atuação 

administrativa do Judiciário e a gestão em interesse de particulares de seus bens. 

 

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

Conflito de competência diz respeito a um incidente no qual se tem dúvidas acerca de 

qual juízo exercerá a jurisdição em um caso concreto, seja porque dois juízes se afirmam 

competentes, seja porque ambos neguem a competência ou seja porque há divergência entre 

dois juízes sobre a reunião ou separação de processos (CPC/73, art. 115; NCPC, art. 66). Nesses 

casos, o juiz de ofício, o MP ou uma das partes pode instaurar o incidente do conflito de 

competência, que será resolvido pelo tribunal imediatamente superior aos dois juízos em 

conflito, que decidirá qual é o juízo legítimo do caso. 

 

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

A procuração judicial ou procuração ad judicia é aquela dada pela parte para o seu 

representante em juízo, ou seja, seu advogado, dando-lhe poderes para propor, contestar, etc. 

(CPC, art. 36). 

 

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

exclusiva? 

Jurisdição internacional concorrente é o fenômeno onde um evento jurídico interessa a 

duas ou mias jurisdições internacionais. Este fenômeno tem por característica que as jurisdições 

são paralelas e não incorrem em prejuízo entre si, neste sentido não ocorre litispendência. 

O CPC/73 em seu artigo 90 ditou inicialmente os parâmetros deste fenômeno. A letra 

da lei direciona os eventos e pessoas jurídicas que podem ser alvo deste fenômeno: I) Réu de 



qualquer nacionalidade, porém domiciliado no Brasil; II) Se a obrigação tiver de ser cumprida 

no Brasil; III) Se açnao se originar de fato ocorrido ou ato praticado no Brasil; IV) Outras ações. 

O Novo CPC limita este fenômeno em caso de acordos internacionais e bilaterais 

incidentes. 

Já Jurisdição Internacional Exclusiva versa sobre os eventos jurídicos que embora 

possam interessar duas jurisdições internacionais, o Brasil não reconhece outras jurisdições e 

atrai para si a competência para julgar pessoa ou evento jurídico. 

É um fenômeno mais específico e atrai sobre a esfera Penal as competências incutidas 

no artigo 7º, incisos I e II. Já em esfera civil, pelo CPC/73, repercute sobre os casos que tenham 

matéria de imóveis ou sucessão hereditária. O novo CPC atrai também a matéria de separação 

judicial ou dissolução de união estável, quando os bens estiverem situados no Brasil. 

 

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

litisconsórcio unitário facultativo?  

O Litisconsórcio unitário é o fenômeno jurídico onde há uma pluralidade de litigantes 

em mesmo processo, mas por força da Lei ou pela natureza da relação jurídica a sentença deve 

ser a mesma para todos os litisconsortes. 

O Litisconsórcio facultativo é a variedade deste fenômeno que não preza pela 

obrigatoriedade de comparecimento em juízo por todos litisconsortes. 

Embora o art. 47 traga a ideia errônea de que todo litisconsórcio unitário haveria de ser 

necessário, a doutrina por meio dos doutrinadores Humberto Theodoro Jr. e Frederico Marques 

vem desmentir tal suposição firmando que o litisconsórcio unitário pode ser desvinculado do 

litisconsórcio necessário. Entre os vários exemplos destacam-se o do condomínio que 

reivindica coisa comum, o dos credores solidários frente a dívida única e a dos acionistas que 

movem ação anulatória contra decisão da Assembleia Geral. 

 

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

processual?  

Representação processual é capacidade relativa a representação das partes por terceiro 

(com capacidade postulatória) em processos administrativos ou judiciais. Naturalmente esta 

capacidade é inerente a qualquer exercício do direito processual quando se trata das pessoas 

jurídicas e dos entes despersonalizados, ainda podendo exercer forte papel nos casos de 

incapacidade (relativa e absoluta), além da representação judicial. 



Falando-se de espécies de representação processual, primeiramente temos as destinadas 

a suprir a capacidade processual. A representação destina-se ao amparo dos absolutamente 

incapazes. Já a assistência visa suprir os relativamente incapazes. 

Em seguida temos a representação judicial. Esta se divide em voluntária, que versa 

sobre a representação por outra pessoa (por meio de mandato) ou advogado (procuração ad 

judicia) de uma parte em ação judicial. A outra categoria seria a obrigatória (em caso de 

representação de pessoa natural absolutamente incapaz ou pessoas jurídicas e entes 

despersonalizados). 

 

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

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

Nulidades processuais são invalidades capazes de extinguir a relação processual, 

enquanto os pressupostos processuais são exigências para que o processo tenha sua origem e 

desenvolvimento completo de forma regular. 

A nulidade absoluta liga-se ao defeito incidente à esfera do interesse público, assim a 

doutrina trás o exemplo da supressão de rito, que ao falhar na escala processual, fere o interesse 

público. Por outro lado, um bom exemplo de pressuposto processual de existência é a descrição 

correta nos autos de autor e réu. 

 

30. Pode haver litisconsórcio multitudinário necessário? Explique? 

Não é possível o litisconsórcio multitudinário necessário no sentido que este fenômeno 

é a possibilidade do juiz, ao constatar excesso de litigantes, em vista o princípio da celeridade 

processual, dividir o processo (art. 46, CPC/73). Assim para o litisconsórcio necessário como 

há uma necessidade de coligação das partes e o artigo 46 é específico em se tratar do 

litisconsórcio facultativo, não é possível. 

 

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

O assistente simples assume a posição de possível substituto processual e adentra o 

processo sob demanda da parte. Já o assistente litisconsorcial, deve provar que seu direito será 

diretamente afetado pela decisão para que possa ser afetado pela decisão. 

 

32. Quais as diferenças entre Processo e Procedimento?  



Seguindo a fonte de Oscar von Bulow, o Processo é o meio, o instrumento pelo qual se 

alcança a prestação jurisdicional. Enquanto o procedimento é o modo pelo qual se executa estes 

atos processuais. 

 

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

de impedimento no processo penal? 

A suspeição é presunção relativa de parcialidade do juiz em determinado processo, 

enquanto o impedimento é a presunção absoluta. Estas presunções estão amparadas pelos 

artigos 134 a 138 do CPC/73. 

O impedimento processual pode ser invocado nos casos em que o magistrado: a) for 

parte no processo; b) tenha atuado como advogado; c) tenha julgado em primeira instância; d) 

for cônjuge ou parente de parte. 

 

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

O advogado possui função de dar assistência às partes para que estas possam exercer 

suas funções postulatórias em juízo. Os deveres do advogado são agir de boa-fé para com seu 

cliente e o tribunal, não incitar a litigância de má-fé, não cometer perjúrio de má-fé e agir 

conforme o melhor interesse de quem representa. Seus direitos são a imunidade quanto as 

alegações proferidas no processo e a irresponsabilidade pelo resultado. 

 

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

penal? 

Seguindo o novo CPC, em matéria de processo civil, haverá nomeação de curador 

especial quando:  a) o incapaz não tiver curador, ou os interesses do curador colidirem com os 

interesses do incapaz, enquanto a incapacidade durar; b) aos casos de réu preso revel, ou réu 

citado por edital ou por hora certa que ainda não tenha constituído advogado. 

Já no processo penal, o magistrado nomeara curador especial em caso de queixa-crime: 

a) ao ofendido mentalmente enfermo; b) se os interesses do procurados colidirem com os da 

vítima; c) par aceitação do perdão. 

 

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

do Novo CPC em relação ao CPC de 1973? 

As principais mudanças ocorrerão na redação da nova lei que: a) impede também a 

participação de juiz que atuou em outra instância que não a primeira; b) impede o juiz que tiver 



cônjuge ou parente atuando como advogado, defensor público ou membro do MP; c) impede o 

magistrado que for herdeiro, empregador ou donatário das partes; d) impede magistrado que 

tenha relação com as partes, caso sejam instituições de ensino que tenha relação de serviços. 

 

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

Juizados Especiais Criminais? 

O principal ato da fase preliminar é o pedido. O pedido pode se dar de forma genérica 

e deve conter a) indicação das partes, b) fatos e fundamento e c) objeto e valor. Este, assim 

como a citação, pode ser substituído com o comparecimento das duas partes. Os dois principais 

atos da fase processual são:  a) a citação/intimação; b) conciliação/instrução e julgamento. 

 

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

O procedimento comum se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. O 

procedimento ordinário no direito trabalhista está previsto nos artigos 837/852 da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT. Como, também, os outros procedimentos a cima,  seu marco inicial 

é o ajuizamento da Reclamação Trabalhista, que, poderá ser de forma verbal, apresentada na 

vara ou na distribuição, onde houver mais de uma vara, devendo o reclamante comparecer no 

prazo de 5 (cinco) dias para que ela seja reduzida a termo, conforme dispõe o art. 786, § único 

da CLT, sob pena de em não comparecendo perder o direito de reclamar na Justiça do Trabalho 

por 6 (seis) meses, de acordo com o art. 731 da CLT, ou escrita, que em suma deverá conter a 

designação do Juiz; a qualificação das partes; breve exposição dos fatos; o pedido, que, aliás, 

no procedimento sumaríssimo deve ser certo e determinado, o valor da causa, que muito embora 

não conste dentre os requisitos previstos na CLT, se faz necessário inclusive para determinar o 

procedimento, por fim, a data e assinatura. Esse procedimento possui audiência única, 

subdividida em três parte: Inaugural de Conciliação, de Instrução e de Julgamento.  

No que tange ao procedimento sumário, instituído pela Lei nº 5.584/70, levando-se em 

consideração sua finalidade, que consistiu essencialmente na celeridade às causas de até 2 (dois) 

salários mínimos, a denominada “causa de alçada” cabe destacar algumas características 

próprias, quais sejam:  Dispensa do resumo dos depoimentos, devendo constar na ata a 

conclusão do Juiz no que concerne à matéria de fato; não caberá recurso contra as sentenças 

prolatadas, exceto acerca de matéria constitucional; não se aplica o acima disposto no caso de 

sentença desfavorável a pessoas jurídicas de direito público, eis que são sujeitas ao duplo grau 

de jurisdição obrigatório, assim prevê a Orientação Jurisprudencial nº 9 da SDI – 1 do Tribunal 

Superior do Trabalho. 



O procedimento sumaríssimo foi introduzido no direito processual do trabalho com o 

advento da Lei nº 9.957/2000, estando previsto na CLT no artigo 852- A ao 852-I. Seu objetivo 

consiste no mesmo do procedimento sumário, qual seja, dar mais celeridade no processo do 

trabalho, sendo que para isto, simplifica o procedimento e reduz o formalismo. Contudo, com 

relação a tais procedimentos vale destacar que não houve extinção do procedimento sumário 

face à instituição do procedimento sumaríssimo, eis que não houve nenhuma revogação 

expressa neste sentido. Ademais, não há que se falar em revogação tácita, pois carece de 

incompatibilidade. 

 

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? 

Conforme o professor Cândido Rangel Dinamarco, provimentos judiciais são "todos os 

atos portadores de uma vontade do Estado-juiz", abrangendo esta expressão, para os fins deste 

estudo, sentenças e decisões interlocutórias (liminares, em cautelar ou em tutela antecipada). 

A diferenciação da sentença proferida por um juiz ou por um árbitro, dá-se consoante 

duas correntes teóricas: a teoria contratualista, também chamada de privatista, atribui a 

arbitragem um caráter privado ou contratual, similar ao da transação. Ou seja, a decisão 

proferida pelo árbitro seria apenas uma decorrência do acordo firmado pelas partes, não tendo, 

portanto, caráter jurisdicional. E a teoria jurisdicional, ou publicista, por sua vez atribui ao 

instituto da arbitragem uma natureza processual, equiparável à jurisdição estatal, pelo fato da 

sentença arbitral não necessitar de homologação pelo Poder Judiciário, e por haver autonomia 

e eficácia da cláusula compromissória, que submete as partes contratantes ao juízo arbitral. 

 

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? 

Conforme Art. 82 do CPC: compete ao Ministério Público intervir: I – nas causas em 

que há interesses de incapazes; II – nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, 

tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade; 

III – 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. Dessa forma, 

a intervenção do Ministério Público no processo civil se dá em razão da natureza da lide (in 

ratione materiae) ou da qualidade da parte (in ratione persona). Já no processo penal, o 

ministério público tem o dever de agir, na ação penal pública incondicionada, sem esperar 

autorização ou solicitação do ofendido ou de terceiros. 



 

41. Quais as características e os requisitos da nomeação à autoria e do chamamento ao 

processo? 

 A nomeação à autoria é um instituto que será extinto no novo CPC. Conforme artigo 62 

do CPC tem-se a forma interventiva, que consiste, em princípio, na substituição do polo passivo 

da ação pelo fato de ter o autor demandado contra parte ilegítima. O artigo 63 do CPC determina 

a aplicação desta mesma regra do artigo 62 quando se tratar de ação indenizatória ajuizada pelo 

proprietário ou titular de um direito sobre a coisa em face daquele que praticou atos por ordem 

ou em cumprimento de instruções de terceiro. Assim o chamamento ao processo, não deixa de 

ser uma consequência daquele instituto, porquanto consiste numa forma de intervenção na qual 

o réu solicita o ingresso de terceiro para, também, se responsabilizar pelo que foi pedido pelo 

autor, cujo objetivo é garantir, em ação de cobrança de dívidas, a extensão aos demais devedores 

solidários. 

 

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 se dividem em convencionados, por arbitramento, 

aos de sucumbência. Assim os Convencionados ou contratados são aqueles livremente 

estabelecidos entre o advogado e seu constituinte, pois, se tratam efetivamente da remuneração 

do serviço a ser prestado. Por arbitramento são aqueles definidos por um juiz em relação à causa 

patrocinada, quando não há contrato escrito com o constituinte patrocinado. Já os de 

sucumbência, que decorrem do Código de Processo Civil (CPC), se referem à obrigação que 

tem a parte vencida de remunerar o advogado da parte vencedora, não se confundindo com os 

demais honorários estabelecidos em lei.   

O novo CPC contempla, dentre outras questões, uma nova disciplina dos honorários 

advocatícios: a alteração da sistemática envolvendo a fixação do valor de honorários 

advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é condenada. Já que, o atual CPC, em seu 

Art. 20, § 4º, estabelece a fixação de honorários por equidade nas condenações à Fazenda 

Pública. Em outras palavras, fica ao arbítrio do juiz a fixação dos honorários, de acordo com o 

caso concreto. 

 

43. Qual (s) a(s) diferença (s) entre a Assistência Simples e a Assistência Anômala das 

Pessoas Jurídicas? 



Sobre a assistência simples, vale dizer que ela ocorre no caso de terceiro que tenha 

interesse jurídico, não necessariamente interesse moral ou patrimonial, em que a sentença seja 

favorável a uma das partes. 

Na assistência atípica ou anômala, ao contrário do que ocorre na assistência simples ou 

na litisconsorcial, pode o terceiro intervir sem interesse jurídico, ou seja, só com base no 

interesse econômico ou de fato. Entretanto, é importante registrar que não é qualquer terceiro, 

pois esta é uma prerrogativa das pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios, Autarquias e Fundações Públicas). A previsão legal dessa modalidade de 

assistência se encontra na Lei n.º 9.469/97, mais especificamente em seu artigo 5º, parágrafo 

único: "As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter 

reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da 

demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar 

documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese 

em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes". Exemplo foi o 

“ MP do Apagão”. 

 

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?  

Conforme o Art. 3º da lei 9099, de 26 de setembro de 1995: O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário 

mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de 

despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente 

ao fixado no inciso I deste artigo. 

A Lei de criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 2º, § 4º, declara 

taxativamente que onde ele estiver instalado a sua competência é absoluta. A matéria reservada 

ao Juizado sob referência diz respeito a causas cíveis de interesse dos Estados do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos 

Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas 

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

as suas sentenças. 

 



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

denominada oposição?  

A diferença se dá pelo fato de nos embargos de terceiros, temos um sujeito que detêm a 

posse ou propriedade do bem tutelado na ação, que dependendo do resultado terá efeitos sobre 

aquele bem. Já no caso da oposição, temos um terceiro que tem interesse sobre o bem tutelado 

na ação, mas este não possui a posse ou algo do gênero, somente um interesse no resultado 

desta lide. 

 

46. Qual é a função e quais os limites de atuação do assistente de acusação? 

O assistente de acusação vem para auxiliar o ministério público como autor da ação 

penal pública, podendo o assistente de acusação propor: 

a) meios de prova; 

b) formular quesitos para a perícia e indicar assistente técnico; 

c) formular perguntas às testemunhas (sempre depois do MP); 

d) aditar os articulados, ou seja, complementar as peças escritas apresentadas pelo MP; 

e) participar do debate oral; 

f) arrazoar os recursos interpostos pelo MP 

g) interpor e arrazoar seus próprios recursos; 

h) requerer a decretação da prisão preventiva e de outras medidas cautelares; 

i) requerer o desaforamento no rito do júri. 

Não pode o assistente de acusação aditar a denúncia formulada pelo MP. 

 

47. Qual é a importância da coisa julgada como característica da Jurisdição? 

 A coisa julgada põe fim à discussão judicial, tornando imutável a sentença ou acórdão 

proferido. Sem a coisa julgada, seria muito difícil efetivar as decisões judiciais, devido à falta 

de segurança jurídica para tanto. É a coisa julgada que firma entendimento e passa confiança 

erga omnes de que o direito deduzido é verdadeiro, aplicável. É a coisa julgada que torna as 

sentenças em título executivo judicial, possibilitando a execução. A coisa julgada, portanto, põe 

fim ao processo, que caso contrário tenderia ao infinito. 

 

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, mais conhecido como a federalização das 

graves violações aos direitos humanos, é a possibilidade de transferência da competência da 



Justiça Estadual para a Justiça Federal, nas hipóteses de graves violações aos direitos humanos 

que afrontem obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais. Este instrumento só 

pode ser suscitado pelo Procurador Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

Os sujeitos envolvidos no Incidente são o Estado Brasileiro e o autor da ação que teve seus 

direitos humanos gravemente violados pelo Estado. 

 

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

simples? 

Amicus curiae são pessoas, órgãos ou entidades que tem profundo interesse na questão 

retratada pelo caso em questão. Eles não constituem partes do processo, mas vem para auxiliar 

o juiz em seu julgamento a respeito do caso, trazendo dados e informações que auxiliarão o 

magistrado em sua decisão. O perito judicial é o técnico ou especialista que opina sobre 

questões que lhe são submetidas pelas partes ou pelo juiz, a fim de esclarecer fatos que auxiliem 

o julgador a formar sua convicção, ou seja, vem para esclarecer fatos nos autos, não tendo 

nenhum interesse na lide em questão. A assistência simples, também chamada de adesiva, é 

espécie do gênero assistência, pela qual o terceiro, interessado em que sua situação jurídica não 

seja desfavoravelmente atingida pela sentença a ser proferida para solucionar o conflito 

existente entre A e B, intervém no processo para auxiliar uma das partes, autor ou réu, 

praticando atos processuais com o intuito de ajudá-la a conseguir uma sentença favorável. Esse 

o objetivo do instituto. O assistente simples, destaca-se o fato de que o assistente não é parte, 

tal como o são autor e réu, pois a lide não é respeitante ao seu direito, ainda que a lei o trate de 

parte não-principal (art. 52). Evidencia-se, também, a necessidade de haver sempre um interesse 

jurídico por parte do assistente, para que possa ingressar no feito (art. 50). A dimensão concreta 

desse interesse, que legitima sua intervenção, deverá estar desde logo demonstrada. O assistente 

simples mantém com a parte assistida uma relação jurídica que poderá ser atingida pelos efeitos 

da sentença que solucionar aquela demanda, e por isso pode intervir no feito e auxiliá-la na 

obtenção de um decisum favorável, do qual surtirão efeitos imediatos em relação ao assistido e 

mediatos para o assistente. 

 

50. Quem são e quais as funções exercidas pelos principais auxiliares do juiz no processo, 

civil e penal? 

No caso da ação penal o principal auxiliar é a parte ofendida que pode propor: 

a) meios de prova; 

b) formular quesitos para a perícia e indicar assistente técnico; 



c) formular perguntas às testemunhas (sempre depois do MP); 

d) aditar os articulados, ou seja, complementar as peças escritas apresentadas pelo MP; 

e) participar do debate oral; 

f) arrazoar os recursos interpostos pelo MP 

g) interpor e arrazoar seus próprios recursos; 

h) requerer a decretação da prisão preventiva e de outras medidas cautelares; 

i) requerer o desaforamento no rito do júri. 

No caso do processo civil nos temos os peritos que são os técnicos ou especialistas que 

opinam sobre questões que lhe são submetidas pelas partes ou pelo juiz, a fim de esclarecer 

fatos que auxiliem o julgador a formar sua convicção, ou seja, vem para esclarecer fatos nos 

autos, não tendo nenhum interesse na lide em questão. Temos o assistente simples, que é aquele 

que tem interesse na lide em questão. O Amicus Curiae são pessoas, órgãos ou entidades que 

tem profundo interesse na questão retratada pelo caso em questão. Eles não constituem partes 

do processo, mas vem para auxiliar o juiz em seu julgamento a respeito do caso, trazendo dados 

e informações que auxiliarão o magistrado em sua decisão. 

 

 

 

Divisão do Questionário: 

Leonardo Maia – questões 1 a 13; 

Daniel Rezende – questões 14 a 25; 

Diogo Eira – questões 26 a 37; 

Vitor Salazar – questões 38 a 50. 


