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1. Mediação é a forma de resolução de conflitos em que um terceiro intervém 

passivamente contribuindo com técnica e outros recursos para que as partes envolvidas 

na lide resolvam-no. A mediação propriamente dita ocorre na modalidade mediação 

passiva, na qual um terceiro apenas auxilia aos interessados a encontrarem a solução 

para seus problemas, sem, no entanto, o mediador ter participação ou presença forte 
para propor ou encontrar, sozinho ou com auxílio dos envolvidos, a solução do litígio. 

 A conciliação é um instrumento do processo, pela qual as partes, mediante a 

participação ativa de um terceiro, acordam quanto ao litígio que as envolve, pondo-lhe 
fim.  

A arbitragem é a técnica, pela qual a divergência pode ser solucionada, por meio 

da intervenção de terceiro (ou terceiros), indicado pelas partes, gozando da confiança 

de ambas. Com a assinatura da cláusula compromissória ou do compromisso arbitral, a 

arbitragem assume o caráter obrigatório. Pode ser realizada por um árbitro ou por mais 
de um. Neste caso, estará constituído o Tribunal Arbitral. A sentença tem força judicial.  

2. A capacidade de ser parte se configura como uma aptidão para ser 

beneficiado, ser sujeito, de direitos processuais. São enquadradas nesse perfil pessoas 

físicas e jurídicas. Toda pessoa física possui capacidade de ser parte, desde que tenha 

nascido viva. Já as pessoas jurídicas possuem capacidade de parte em sua plena 

constituição, como previsto em lei. Já legitamatio ad processum se trata da capacidade 

de ser titular ativo ou passivo de uma relação processual. O legitamatio ad processum 

se diferencia da capacidade de ser parte pois nesta está incluída toda e qualquer 

pessoa, já naquela a pessoa deve ser devidamente capaz para ser parte efetiva na 

relação processual. O artigo 72 do CPC/2015 tratam do caso de pessoas sem a 

legitamatio ad processum, que são incapazes e réus presos revéis. No art. 75 do novo 

CPC são delegados representantes para algumas situações em há carência de 

legitimidade ao processo. Já a capacidade postulatória é a capacidade de postular em 

causa própria, em outras palavras, ser seu próprio advogado desde que a pessoa 

possua habilitação legal não impedida. Assim, nessa última a pessoa possui capacidade 

de ser parte, legitamatio ad processum e habilitação legal para ser seu próprio 

representante, ou seja, seu próprio advogado, que se dá pela aptidão técnica. 

3.O tribunal do júri se divide em duas etapas – o juízo de acusação e o juízo de 

causa. O procedimento começa pelo juízo de acusação. Essa fase acaba por tratar da 

admissibilidade da acusação no tribunal ela vai avaliar a pertinência do crime em relação 

as causas de competência do Tribunal do Júri. Primeiramente, há o recebimento da 

denúncia, em que o Juiz observa a materialidade da acusação e indícios de sua autoria. 

Há a citação do acusado e a constatação da acusação. Logo após, é instaurada uma 

audiência de instrução, em que são realizados todos os requerimentos e pontos 

importante prévios ao julgamento e é avaliada a importância de todas as provas, 



indeferindo as pouco importantes ao julgamento e adiando atos caso falte uma prova 

fundamental. Dada a primeira audiência é decidido pelo juiz se o julgamento procede ou 

deve ser encerrado. Seguindo o julgamento, dá se o juízo de causa. No juízo da causa 

há a apresentação dos argumentos da acusação e da defesa, o depoimento das 
testemunhas, do réu e, por fim, a decisão do júri. Assim se dá o procedimento do júri. 

4. Os principais atos do procedimento comum ordinário do processo penal são: 

a denúncia ou queixa, o recebimento da peça acusatória e sua resposta escrita, a 

absolvição sumária, a audiência única e a sentença. A denúncia ou queixa se trata da 

peça inicial ao processo, a qual traz ao juiz um possível caso de dano ao bem jurídico 

tutelado pelo direito penal, ela pode vir do ministério público ou da vítima e seu 

representante legal. O recebimento da peça é a etapa onde o juiz verifica a 

materialidade da denúncia e a sua autoria, a peça pode ser rejeitada caso não esteja 

portando as condições do art. 395 do CPP. A resposta escrita é o momento em que o 

réu desempenha sua defesa preliminar, dando argumentos para que haja sua 

absolvição sumária, alegando desde problemas no processo até evidencias de que não 

houve crime. A absolvição sumária se enquadra como decisão judicial que defina a 

inexistência do crime ou causa de excludente de culpabilidade do criminalizado. Caso 

não haja absolvição sumária, dá-se procedência a audiência única, na qual as dá a 

audiência de instrução, como no procedimento do júri, e o julgamento em si. Nele há a 

produção da prova, as declarações do ofendido, o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa, respectivamente, e, por fim, o interrogatório do acusado. Se não 

houver diligências, ou se estas não forem de alta relevância, o juiz dá sua sentença oral, 

cabendo recurso de apelação. Após isso há a execução da pena e, no fim desta, o 
processo é arquivado. 

5. A competência se trata da forma de organização da função jurisdicional, fator 

fundamental no quesito apontado no CPC, tanto no antigo quanto no Novo. No momento 

de ajuizar uma ação é muito importante saber qual o foro competente para o 

ajuizamento de determinada ação. No que se trata das competências especificas 

territoriais, as hipóteses de competência em ações de separação de cônjuges no CPC 

de 73 é a do foro de residência da mulher, como está presente no art. 100, inciso 

primeiro. Já no CPC de 2015 a competência é a do foro de domicílio do guardião do 

filho incapaz. Se não houver filho incapaz, o foro será o do último domicílio do casal art. 

53, inciso primeiro, “a”. Em ações de reparação de danos decorridos de acidente de 

veículos é competente, tanto no CPC de 73 quanto no de 2015 o foro do domicílio do 

autor ou do local do fato. Quando se trata de Direitos reais imobiliários, litígios que não 

versem sobre propriedade, servidão, divisão, vizinhança, posse, demarcação de terras 

e nunciação de obra nova compete, em ambos os diplomas legais, ao foro de situação 
da coisa. Já no CPC atual, o autor pode optar pelo foro de seu domicílio ou de eleição.  

6. Como é apresentado pela artigo 109 da constituição federal de 1988, dentre 

as competências da justiça federal em matéria penal estão os incisos IV e V, os quais 

delegam a justiça federal, aos juízes federais sendo mais específico processar e julgar 

“os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços 

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

excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça 

Eleitoral;” e “os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 

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

ou reciprocamente;”. Tratam-se, assim de crimes que entram na competência da justiça 

federal. Tangenciando os incisos listados há de se exemplificar como competência da 

justiça federal o tráfico transnacional de drogas, como trabalhado em sala de aula na 



atividade anterior. Outro caso tratado pela justiça federal nos termos penais são crimes 

políticos, por exemplo uma busca por vias alternativas e ilícitas de ingresso ao poder, 

ou seja, um possível golpe de estado. Já uma competência penal federal quanto a 

pessoa se dá nos julgamentos de crimes comuns ou de responsabilidade cometidos por 

juízes federais da área de sua jurisdição. Um juiz federal atropela e mata uma pessoa 

ao dirigir embriagado, este seria um caso de competência da justiça federal a ser julgado 

quanto a pessoa que cometeu o crime; infração. 

7.O defensor público é um representante legal, um advogado fornecido pelo 

estado a pessoas que não possuem condições de bancar um serviço de advocacia 

privado. A defensoria pública é instituída no artigo 134 da constituição federal de 1988, 

o artigo diz: “A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 

e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados[...]”. Pela CF/88 o estado 

também se compromete a oferecer justiça gratuita aos necessitados, pelo artigo 5º. O 

defensor público pode agir também para réu penal foragido ou para consultoria e 

assistência jurídica no processo civil, podendo propor inclusiva ação civil pública. O 

defensor pode atuar como mediador e conciliador também, por soluções alternativas de 

conflitos. Os benefícios da justiça gratuita previstos são: a isenção de custas, de 

despesas com perícias e honorários advocatícios de sucumbência. Quanto a admissão 

da assistência jurídica gratuita, basta que o réu se declare sem condições de bancar 

advogado e custas processuais, podendo gozar do direito de justiça gratuita. Sendo 

posteriormente averiguada a condição da parte e, caso esta tenha condição de bancar 
serviços jurídicos privados, é retirado seu benefício a justiça gratuita. 

8.A lei impõe que a capacidade processual de um dos cônjuges depende da 

vontade processual do outro, ou seja, da vontade processual de um em relação ao outro. 

Se é necessária a vontade complementar do marido, dá-se o nome de autorização 

marital. Se for necessária a autorização da mulher, faz-se a outorga uxória. No polo 

ativo, só é necessária essa autorização caso o conteúdo do processo seja sobre direitos 

reais imobiliários, salvo em casos que a união é com separação total de bens. Já para 
o polo passivo, aplica-se o parágrafo primeiro do artigo 10 do antigo CPC, o qual diz: 

“Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor 

ações que versem sobre direitos reais imobiliários. § 1º Ambos os cônjuges serão 

necessariamente citados para as ações: I - Que versem sobre direitos reais imobiliários. 

II - Resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados 

por eles. III - fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja 

execução tenha de recair sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus bens 

reservados. IV - Que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção 

de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges. ”. São nesses casos em que 
há necessidade da aplicação da vontade processual do cônjuge. 

9. O código de 1973 é mais instrumentalista, e apresenta menos princípios e 

garantias constitucionais, já no novo CPC, há a incorporação de mais princípios 

constitucionais, tendo a cooperação como um dos mais marcantes no código. No novo 

código foram instaurados os honorários de sucumbência recursal para desestimular a 

protelação, isso é feito com o objetivo de adequar a duração do processo e não 

prolongar de foram inúteis sua vida, o que não ocorria no código antigo, quando a 

litigância de má-fé ocorria em abundância. No antigo código há certa dissonância entre 

a primeira instância e os entendimentos consolidados na segunda instancia e tribunais 



superiores, já o novo busca fortificar a jurisprudência, como dos precedentes como 

norteadores do processo. O novo CPC busca a unificação das tutelas provisórias o que 

não ocorria no antigo CPC, em que as tutelas provisórias não possuíam 

regulamentação, e acabava sendo aplicada de acordo com a doutrina e jurisprudência. 

No novo CPC há a Estabilização da tutela provisória quando não impugnado pelo devido 

recurso, já no antigo não há essa estabilização, o processo de conhecimento continua 

mesmo sem a interposição do agravo de instrumento. No Antigo CPC há a possibilidade 

de agravo retido, bem como agravar quase tudo com agravo de instrumento, já no novo 

há o fim do agravo retido, e restrição ao agravo de instrumento. No novo CPC foi feita a 

Inclusão dos Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR); que possuem 

mecanismo semelhante aos repetitivos do STJ e repercussão geral do STF. O novo 

CPC também exalta as formas alternativas de solução de conflitos, como a mediação, 

conciliação e arbitragem, há também o julgamento prévio, parcial ou total, da LIDE, é 

instaurado também o ônus dinâmico probatório, ao invés do estático. Outro fator 

importante foi a contagem de dias úteis ao invés de dias corridos, o que ocorria no antigo 

CPC. Limitação dos honorários quanto a fazenda pública no novo CPC, antes era 

praticado de acordo com o princípio da proporcionalidade e, por fim, no novo CPC há o 

exercício do juízo de admissibilidade dos recursos de apelação, ordinário, especial e 
extraordinário somente pelo juízo ad quem como regra, o que não havia no antigo. 

10. O processo de conhecimento aborda o fato em que a pretensão e os atos 

processuais se voltam para a declaração de quem tem razão. Nesse processo, o juiz 

avalia os fatos envolvidos de acordo com a legislação, tanto na demanda quanto na 

questão, buscando dizer se a pretensão do autor é fundamentada ou não. O processo 

de execução busca a satisfação de decisão que o legislador assemelhou a sentença e 

abriu a possibilidade para, ultrapassando o conhecimento judicial, praticar atos rumo a 

satisfação do constante nesse documento, como foi apresentado pelo querido professor 

Vallisney. É basicamente um processo que executa uma decisão já proferida pelo 

legislador, independentemente de interpretação diferente do juiz. O processo cautelar 

busca dar segurança e amparo aos processos de conhecimento e execução e é 

embasado na urgência e na aparência do direito em favor do requerente. Trata-se de 

um processo para tornar o processo principal mais eficiente, ele impede que alguém 
seja prejudicado com o processo que não está promovendo uma tutela efetiva. 

11. A parte tem direito de mover a justiça com sua ação em pretensão no seu 

domicílio ou em foro que possua sua prerrogativa, ou seja, a pessoa tem direito de abrir 

um processo, de acionar a justiça. A parte também tem direito de escolher seu patrono, 

ou seja, alguém que defenda sua causa. É possível também postular em causa própria, 

desde que a pessoa possua habilitação técnica para tal função, dispensando a 

contratação de um advogado, ou seja, um advogado não precisa contratar outro para 

defendê-lo, ele pode fazer sua própria defesa. A parte possui também direito de defesa 

própria se habilitado ou delegada, por um advogado. A parte possui também o direito 

de receber uma sentença fundamentada, ou seja, a sentença não pode ser arbitrária, 

mas sim bem fundamentada, de ter acesso aos autos, ou seja, poder ver o processo e 

o seu andamento e, por fim, ter tratamento igualitário, da premissa “todos são iguais 

perante a lei”. Já os deveres da parte são os seguintes:  as partes têm a obrigação de 

contar fatos verdadeiros em juízo, responder a interrogatório, ou seja, comprometer-se 

com o pleno funcionamento e a verdade nos atos processuais; atuar com boa-fé e 

lealdade no processo, ou seja, aplicar esses valores a sua participação no processo e, 

por fim, de comparecer e não se abster quando requerido pelo juiz. Ônus se dá pela 

obrigação processual da parte a praticar um ato em seu próprio benefício, podendo ser 

intima a sofrer consequências caso não as pratique. São ônus da parte o contestar, 



comparecer à audiência, manifestar-se nos autos quando intimada, recorrer e 

acompanhar os autos executivos. 

12. A extradição “É o processo que pede ao Brasil para entregar um indivíduo a 

outro Estado (país), para que lá seja processado e julgado por crime que tenha 

cometido. A concessão de extradição baseia-se em convenções internacionais, por 

meio das quais os países acordam extraditar pessoas em condições equivalentes. ”, 

segundo o STF. Já a deportação é a devolução compulsória, ao seu país de origem, de 

um estrangeiro que tenha adentrado irregularmente o território nacional. A expulsão é 

um ato administrativo que obriga o estrangeiro a sair do país e tem o direito de retornar 

extinto, em geral só é aplicado a casos nocivos a segurança nacional. Já o auxílio direto 

se trada de uma “modalidade de cooperação jurídica internacional que, por sua natureza 

administrativa, ou pelo fato de se buscar uma decisão judicial brasileira relativa a litígio, 

que tem lugar em Estado estrangeiro, não necessita do juízo de delibação do Superior 

Tribunal de Justiça.”, ou seja, é uma colaboração entre estados para resolver certo 
litígio. 

13. A competência absoluta se trata de uma competência que jamais pode ser 

modificada, independentemente do motivo ou questão abordada, ela permanece 

estática independentemente da vontade das pessoas, ou seja, das partes em conflito. 

Já a competência relativa trata-se da possibilidade de ocorrer mudanças nas regras 

ordinárias do processo por vontade de uma das partes, no caso o réu, no quesito 

territorial, para que haja maior facilidade para se responder o processo. No antigo CPC, 

a incompetência relativa podia ser proferida apenas pelo Juiz, já no novo CPC, cabe 
apenas ao Ministério Público declarar incompetência relativa. 

 

14. Tem capacidade de processar todo e qualquer órgão jurisdicional dentro de 

suas competências, tento materiais quanto territoriais. O exequatur se trata de uma 

carta, no caso do Brasil concedida pelo STJ, que concede a uma pessoa as funções de 

cônsul, basicamente dar uma condição para alguém representar um julgamento no 

exterior. Já a carta rogatória é um instrumento de cooperação entre dois estados, ela 

tem por objetivo a execução de atos e diligencias processuais no exterior, é um método 

amigável entre países para exercer atos do processo. Já a homologação de sentença 

estrangeira busca executar sentenças proferidas em outro país em território nacional. 

Essa sentença, independentemente da situação, deve ser sempre requerida pela parte 
interessada, ou seja, não cabe a outra parte busca-la, visto que não é de seu interesse. 

15. A competência funcional se trata de um critério de atribuição de competência 

de acordo com a função especial exercida pelo juiz. O conceito pode ser observado no 

atrigo 93 do código de processo civil de 1973, o que diz: “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. ”. A partir 

desse conceito são extraídas duas categorias da competência funcional: a competência 

vertical e horizontal. A competência vertical se trata da competência quanto ao grau de 

jurisdição, ocorre em órgão superior àquele que ocorreu o primeiro julgamento, é como 

acontece na competência recursal. Já a competência funcional horizontal se dá´ em 

relação a juízes em mesmo plano jurisdicional, assim um juiz é competente a um 

processo pelo fato dele estar mantendo em curso um outro processo relacionado. Assim 
se dá a competência funcional. 

16. 



a) A conexão: é fato processual que ocorre quando duas ou mais ações têm o 

objeto ou a causa de pedir em comum, como afirma o art. 103 do CPC atual. Ou seja, é 

a relação de semelhança entre duas ou mais demandas. Estas são distintas, mas 

mantêm um certo nível de vínculo. Produz o efeito jurídico de determinar a modificação 

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

processar e julgar todas as causas conexas. Tem por objetivo promover a economia 

processual 

b) A continência: Ocorre continência, segundo o Direito Processual Civil, entre 

duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, 
mas pelo objeto de uma ser mais amplo, abrange os das demais. 

c) A perpetuação da jurisdição:  Princípio que determina a fixação da 

competência no momento em que a ação é proposta, não importando as modificações 

do estado de fato ou de direito ocorridas depois, dessa forma não há alteração do juízo 

mesmo que com alteração superveniente dos elementos do processo. Há exceção nos 

casos de eliminação do órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. 

d) A prevenção: critério que atribui competência a um juízo, dentre os 

qualificados, pelo fato de ter tomado conhecimento de causa primeiro, acarretando em 
geral a reunião de processos. 

e) A litispendência: Litispendência é o estado ainda pendente de lide anterior 

impeditiva de nova ação. O processo, conforme o art. 301 do CPC, isso ocorre quando 

há, em mesmo juízo, dotados das mesmas características essenciais, identidade de 

pessoa, causa e coisa. Desse modo, o juiz extinguirá o processo posterior, desde que 

contenha as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da demanda 
anterior. 

 17. As estruturas da denunciação da lide sofreram alterações ao longo das 

mudanças legislativas decorrentes da inserção de novas formalidades na consagração 

processual do instrumento jurídico. Dentre elas, podemos citar o instrumento a ser 
utilizado, a formatação do conteúdo e o emprego de novas formalidades. 

18. Em algumas ocasiões, por determinação judicial, pode-se desconsiderar a 

personalidade jurídica da pessoa jurídica para estender a responsabilidades às demais 

pessoas que a compõe, com objetivo de coibir abusos e desvios que poderão ser 

cometidos pelas pessoas jurídicas em razão da autonomia e proteção patrimonial, já 

que a desconsideração da personalidade jurídica permite a superação da separação 

entre os bens da empresa e dos seus sócios para efeito de determinar obrigações. A 

respeito dos aspectos formais, o novo diploma dispõe de um capítulo autônomo 

(capítulo IV do título II) para disciplinar a aplicação da desconsideração intitulado “Do 

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica". O novo dispositivo tem o 

intuito de reforçar que não se trata de ato arbitrário do juiz, posto que devem ser 

observadas as formalidades legais para seu correto emprego, e um conjunto de 

mudanças processadas no sentido de garantir o contraditório no procedimento de 
desconsideração da personalidade jurídica, antes de qualquer ato constritivo. 

19. a) Princípio da vedação dos tribunais de exceção? O art. 5º, XXXVII da 

Constituição Federal de 1988 alega que é vedado ao legislador ordinário a criação de 

Tribunais de Exceção, sendo exclusividade do Órgão incumbido de dizer o direito no 

caso concreto, conforme a Constituição. Esse princípio também é denominado de Juiz 
Natural. 



b) Imparcialidade e independência do juiz: A imparcialidade corresponde à 

equidistância do juiz em relação as partes, durante o momento processual, significando 

que este deve manter uma postura de terceiro em relação a elas e a seus interesses. O 

princípio da imparcialidade implica-se mutuamente ao da independência, estando, 

assim, intimamente relacionados. O segundo refere-se à garantia da atribuição aos 

juízes de dizer o direito fixado por normas jurídicas elaboradas pelo Poder Legislativo 

com os valores sociais e humanos e princípios jurídicos. 

20. 

a) Legitimidade ordinária: fenômeno que ocorre quando a condição de 

legitimidade de parte é preenchida. Para que isso ocorra, deve haver a coincidência 

entre o autor em sentido material e o em sentido processual. O CPC estabelece que só 

se pode postular direito em nome próprio, não sendo esse alheio, salvo autorizado por 
lei (art. 6º /CPC).  

b) Substituição Processual: ocorre quando alguém vai a juízo em nome próprio 

para reivindicação de direito de outrem. Contrária à legitimidade ordinária, há a não 

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

é parte no plano processual. De um lado existe um lado substituto, o que age em nome 

próprio em juízo, e o lado substituído, o favorecido por essa atuação. Não há 

necessidade de nomeação do substituído por parte do substituto, uma vez que o 

substituído é a parte em sentido material e o titular do direito substancial, ao passo que 
o substituto é o legitimado autor e titular da relação processual. 

c) Sucessão Processual: Ocorre sucessão processual quando há substituição 

da parte, em razão da modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo, 

ou seja, é a troca de uma parte, tendo outro sujeito assumindo o lugar do litigante 

originário, fazendo-se parte na relação processual. Dá-se, por exemplo, com morte de 
uma das partes, tendo a necessidade de sucessão. 

21. A determinação de competência em razão da pessoa considera a condição 

ou o cargo que ocupa autor ou réu. Se a União é autora, por exemplo, a competência é 

do juiz federal, se a ação for contra o Governador do Estado, a competência seria do 

Superior Tribunal de Justiça. A Constituição estabelece o foro por prerrogativa de 
função, atendendo ao critério de competência em razão da pessoa. Quando em razão 

da matéria, considera-se a lide, a causa, o conflito e suas especificidades, a natureza 

da relação jurídica material a ser decidida. Por exemplo, se a ação decorre das relações 

de trabalho, a competência é do Juiz do Trabalho; se decorre de infração penal, do juiz 

criminal. Em razão do território/local utiliza-se, como o próprio nome afirma, o território 

ou local como critério determinativo para fixação do juízo competente. Exemplificando: 

em uma ação civil, a competência é conferida ao juiz do domicílio do réu, na ação penal, 

a competência é do juiz do lugar da infração. Existem foros gerais e foros especiais de 
competência. A competência ratione loci é, em regra, relativa. 

22. Art. 85: O órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, 

no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Ou seja, o membro 

responderá pelos seus atos, respeitados os pressupostos processuais. 

23. É a atividade de assistência e controle pelo Estado de atos de repercussão 

na vida social realizados pelos particulares mediante um procedimento, havendo 

necessidade de participação de um órgão público. Ocorre administração judicial de 

interesses privados, por exemplo, no casamento e no registro de imóveis. Mediante essa 

participação, o Estado insere-se naqueles atos que, do contrário seriam tipicamente 



privados. Tem como principais características a congruência entre o direito público e 

privado, a legitimação do Estado de intervir na esfera particular, desde que sejam 

ocasiões de interesses sociais, e a própria necessidade do aparato legal, participação 
de um órgão público, como supracitado. 

24. O conflito de competência na declaração por dois ou mais juízes de 

competência ou incompetência sobre a demanda, ou no surgimento, entre dois juízes, 

de uma controvérsia sobre a reunião ou a separação de processos, como afirma o art. 

115 do CPC: Há conflito de competência: I - quando dois ou mais juízes se declaram 

competentes; II - quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes; III - quando 

entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de 

processos. Havendo confronto ou dúvida quanto à competência, o órgão judicial de 
hierarquia superior estabelece a competência de determinado órgão judiciário. 

25. A procuração é o documento pelo qual uma pessoa transfere poderes a outra 

para realizar em seu nome determinados atos. A procuração que o cliente pode dar ao 

advogado para que este o represente pode ser extrajudicial, ou ad negotia, destinada a 

representação fora do âmbito judicial, para realização de negócios, transações 

comerciais ou representações em órgãos públicos, e ad judicia, destinada ao advogado 
para representar seu cliente em juízo (processo, ação ou procedimento judicial). 

26. A competência internacional concorrente diz respeito à jurisdição nacional 

ser paralela, e não prejudicial, à jurisdição de outros países, não ocorrendo 

litispendência, salvo se disposto em tratados internacionais ou acordos bilaterais em 

vigor no Brasil. Descreve-se nos art. 88 do CPC e art. 21 do NCPC: “É competente a 

autoridade judiciária brasileira quando: I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, 

estiver domiciliado no Brasil; II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; III - a ação 

se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil”. Já a jurisdição internacional 

exclusiva está disposta no art. 23 do NCPC: “Compete à autoridade judiciária brasileira, 

com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no 

Brasil; II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento 

particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da 

herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional; 

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha 

de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou 
tenha domicílio fora do território nacional”. 

27. Diz-se litisconsórcio unitário, ou uniforme, quando o comando que emerge 

da sentença tiver de ser isonômico para todos os litisconsortes. Via de regra, o 

litisconsórcio unitário é necessário, mas não há impedimento para a formação de 

litisconsórcio facultativo unitário. Dessa forma, aqueles que ingressarem de forma 

facultativa na demanda devem receber uma resposta estatal uniforme, uma vez que 

estão em situação jurídica idêntica a outros que constam do processo. Para elucidar, 

tem-se como exemplo os sócios que, entrando facultativamente na ação, demandam a 
proteção de uma sociedade anônima. 

28. A representação é o meio utilizado em juízo para preencher ou integrar a 

capacidade, assim como para representar alguém em juízo, e ainda representá-lo como 

advogado, sendo a situação em que alguém age em nome de outrem em juízo. Dessa 

forma, o representante, quando em juízo, não o faz em nome próprio, mas em nome de 

quem representa. A representação pode ser obrigatória quando se necessita de 

preenchimento da incapacidade absoluta, taxada no art. 8º do Código de Processo Civil. 



Pode ser também voluntária, quando alguém dá procuração/mandato a outrem para 

representá-lo em juízo. 

29. Há circunstâncias indispensáveis para que se torne válido um processo. Tais 

circunstâncias são chamadas pressupostos processuais. Como exemplo de 

pressuposto de existência o surgimento das partes na ação. Já a nulidade, tida como 

defeito, é a própria prática do ato, ou omissão quando se deve praticá-lo, em 

desconformidade com a lei, com a Constituição e com os preceitos maiores do sistema 

processual. Necessita-se ser decretada pelo juiz, sendo a nulidade concebida, também, 

como sanção. A nulidade discorre desde a zona da irregularidade até o limiar da 

inexistência. É dividida em absoluta e relativa. O ato passível de nulidade absoluta é o 

que contém grave vício, sujeito à sanção. Podemos encontrar nulidades absolutas 
quando houver, por exemplo, ato que contrarie diretamente princípio constitucional. 

30. O litisconsórcio multitudinário, também chamado de de multidão, é a 

expressão para caracterizar o litisconsórcio facultativo composto por um número 

excessivo de litigantes. Tal situação pode dificultar a defesa dos interesses da parte ou 

impede a rápida solução do litígio. Nesse caso, o juiz poderá limitar o litisconsórcio 

facultativo quanto ao número de litigantes, de acordo com o art. 46, parágrafo único do 

CPC, a fim de não prejudicar o normal andamento do processo e para evitar tumulto 

processual, e, na hipótese, “o pedido de limitação interrompe o prazo para resposta, que 

recomeça da intimação da decisão”. Dessa forma, o litisconsórcio não pode ser 
necessário, pela impossibilidade de limitação do processo. 

31. A assistência pode ser simples (adesiva) ou litisconsorcial, dependendo do 

interesse jurídico do assistente. Quando o interesse for indireto, isto é, não vinculado 

diretamente ao litígio, diz-se que a assistência é simples ou adesiva. Quando o interesse 

for direto, ou seja, o assistente defender direito próprio, a assistência é denominada 
litisconsorcial. 

32. Procedimento se diferencia de processo, porque aquele é rito, forma, 

modalidade, exterioridade, ao passo que este é fundamento, instituto, relação jurídica; 

procedimento é a forma exterior e não se confunde com os elementos primordiais da 

relação processual e da prestação jurisdicional, por ser apenas a maneira adequada e 
dialógica ritual de se chegar à jurisdição. 

33. As causas de impedimento e suspeição estão previstas nos artigos 134 a 

138, do Código de Processo Civil (CPC) e dizem respeito à imparcialidade do juiz no 

exercício de sua função. É dever do juiz declarar-se impedido ou suspeito, podendo 

alegar motivos de foro íntimo. 

O impedimento tem caráter objetivo, enquanto que a suspeição tem relação com 

o subjetivismo do juiz. A imparcialidade do juiz é um dos pressupostos processuais 
subjetivos do processo.  

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 CPC dispõe, por exemplo, que o magistrado está proibido de exercer suas 

funções em processos de que for parte ou neles tenha atuado como advogado. O juiz 

será considerado suspeito por sua parcialidade quando for amigo íntimo ou inimigo 

capital de qualquer das partes, receber presente antes ou depois de iniciado o processo, 
aconselhar alguma das partes sobre a causa, entre outros. 



Observemos o texto integral de dispositivos do CPC que dispõem sobre 

impedimento e suspeição: 

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

I - de que for parte; 

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

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

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

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

qualquer parente seu, consangüíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o 
segundo grau; 

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

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

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

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

estava exercendo o patrocínio da causa; é, porém, vedado ao advogado pleitear no 
processo, a fim de criar o impedimento do juiz. 

Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando:  

I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;  

II - alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de 

parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau; 

III - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes; 

IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma 

das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas 
do litígio; 

V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 

Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo. 
  

Art. 136. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consangüíneos ou afins, 

em linha reta e no segundo grau na linha colateral, o primeiro, que conhecer da causa 

no tribunal, impede que o outro participe do julgamento; caso em que o segundo se 

escusará, remetendo o processo ao seu substituto legal. 

Art. 137. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição aos juízes de todos 

os tribunais. O juiz que violar o dever de abstenção, ou não se declarar suspeito, poderá 
ser recusado por qualquer das partes (art. 304). 

Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição: 

I - ao órgão do Ministério Público, quando não for parte, e, sendo parte, nos 
casos previstos nos ns. I a IV do art. 135; 

II - ao serventuário de justiça; 



III - ao perito; (Redação dada pela Lei nº 8.455, de 24.8.1992) 

IV - ao intérprete. 

§ 1º A parte interessada deverá argüir o impedimento ou a suspeição, em petição 

fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que Ihe couber 

falar nos autos; o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão da 

causa, ouvindo o argüido no prazo de 5 (cinco) dias, facultando a prova quando 
necessária e julgando o pedido. 

§ 2º Nos tribunais caberá ao relator processar e julgar o incidente. 

Art. 312. A parte oferecerá a exceção de impedimento ou de suspeição, 

especificando o motivo da recusa (arts. 134 e 135). A petição, dirigida ao juiz da causa, 

poderá ser instruída com documentos em que o excipiente fundar a alegação e conterá 
o rol de testemunhas. 

Art. 313. Despachando a petição, o juiz, se reconhecer o impedimento ou a 

suspeição, ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal; em caso contrário, 

dentro de 10 (dez) dias, dará as suas razões, acompanhadas de documentos e de rol 
de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal. 

Art. 314. Verificando que a exceção não tem fundamento legal, o tribunal 

determinará o seu arquivamento; no caso contrário condenará o juiz nas custas, 
mandando remeter os autos ao seu substituto legal. 

Bibliografia: sítio do STF na Internet 

34. O advogado é um dos principais elementos do funcionamento do sistema 

judiciário e sua participação é de fundamental importância no processo. Para mover a 

ação e representar legalmente uma parte, o advogado, portando-se com moralidade e 
respeito pelo seu cliente, receberá, por sua efetiva contribuição, os honorários. 

35. No processo penal, curador especial é o advogado nomeado judicialmente 

para defender os interesses da parte caso esta não possua defensor nem tenha 

condições de constituí-lo. Dá-se tal conduta em respeito aos princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. Código de Processo Penal, artigo 33: se o ofendido 

for menor de 18 (dezoito) anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não 

tiver representante legal, ou colidirem com 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. Já no 

processo civil, nos termos do artigo 9º, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará 

curador especial ao incapaz que não tenha representante legal, ou caso os interesses 

deste colidam com os daquele; e ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou 

com hora certa. Como neste caso o curador não terá contato diretamente com a parte, 

será admissível de forma excepcional a contestação por negativa geral. Nas comarcas 

onde houver representante judicial de incapazes ou de ausentes, a este competirá a 
função de curador especial. 

36. O novo CPC, fruto de uma remodelação das estruturas sociais e judiciais, 

confere maior rigor no controle do julgamento pelo magistrado. A norma deve ser 
aplicada pelo juiz, respeitando princípios e a imparcialidade. 

37. A fase preliminar se inicia com o Termo Circunstanciado de Ocorrência 

produzido pela autoridade policial e finda com uma transação penal e composição de 



dano. E a fase processual se inicia com a denúncia, citação do acusado, audiência de 

instrução e julgamento. 

38. O Procedimento ordinário comum é utilizado na justiça do trabalho quando a 

pretensão contida na reclamação trabalhista tem como valor da causa patamar acima 

da quarenta salários mínimo. Não havendo acordo em audiência o reclamando pode 

produzir sua defesa oral, seguindo-se a atos de instrução, com o interrogatório. São 

ouvidas testemunhas, e os peritos e assistentes técnicos.Essa audiência, contínua e 

uma, é de instrução e também de julgamento. 

O procedimento Sumário (oral), para causas de até dois salários mínimos, possui 

a peculiaridade de impossibilitar recurso conta a sentença, salvo se versarem sobre 

matéria constitucional e ainda dispensa resumos dos depoimentos das partes e 
testemunhas ouvidas. 

39. Os provimentos são definidos pelos conselhos superiores da magistratura. 

Já a sentença do árbitro, por não depender de homologação judicial, por si só, produz 

“entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos 

órgãos do Poder Judiciário”, constituindo, inclusive, título executivo, na hipótese desta 

ser condenatória, conforme dispõe o artigo 31 da Lei de Arbitragem. 

40. O Ministério Público, segundo a Constituição é uno, indivisível e protetor dos 

direitos coletivos e difusos, (abrangendo também os direitos individuais homogêneos, 

segundo a lei e a interpretação dos tribunais). Os princípios institucionais são a unidade, 

a indivisibilidade e a independência funcional. No âmbito civil, o MP como parte exerce 

o direito de ação nos casos previstos em lei e, nestes casos, age em seu nome para 

proteger direito alheio a ser protegido pela instituição. O Ministério Público, 

excepcionalmente, pode figurar como réu, como, por exemplo, em ação rescisória 

contra sentença proferida em ação que promoveu. Como fiscal da lei, o MP atua nas 

causas em que haja interesse público, evidenciado pela natureza da lide, ou qualidade 

de parte. No processo penal o Ministério Público atua em todas as ações como fiscal da 

lei, salvo quando atuar como parte. Assim, o órgão do Ministério Público tem o direito 

de opinar nas ações de iniciativa privada e exerce privativamente a condição de única 
parte ativa nas ações penais públicas, condicionadas e incondicionadas. 

41. A partir do artigo 62 do Código de Ritos tem-se a forma interventiva chamada 

de Nomeação à Autoria, que consiste, em princípio, na substituição do pólo passivo da 

ação pelo fato de ter o autor demandado contra parte ilegítima. Chamamento ao 

processo é um ampliação do pólo passivo da relação processual, em que, por 

provocação do réu, um terceiro entra no processo, em favor deste. O chamado e o réu, 

geralmente, são devedores solidários e, o terceiro é chamado em casos que o credor 
intenta ação contra apenas um dos responsáveis. 

42. Honorários convencionais: estabelecidos entre cliente e advogado. Os 

honorários sucumbenciais são os fixados pelos magistrados em condenação à parte 

vencida pagar ao advogado da parte vencedora. á os honorários por arbitramento são 

aqueles fixados em juízo quando o advogado não estipula com seu cliente os honorários 

convencionados. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o novo CPC 

estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 10% 

sobre o valor da condenação, do proveito, do benefício ou da vantagem econômica 

obtidos, também observados os parâmetros de grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



43. Assistente simples é aquele que "tem interesse jurídico, evidentemente 

diferente do interesse jurídico de parte. Esse interesse nasce da perspectiva de sofrer 

efeitos reflexos da decisão desfavorável ao assistido, de forma que sua esfera seja 

afetada. Na assistência simples o assistente tem interesse jurídico próprio, que pode ser 

preservado na medida em que a sentença seja favorável ao assistido. O assistente 

simples não tem qualquer relação jurídica controvertida com o adversário do assistido, 

embora possa ser atingido, ainda que indiretamente, pela sentença desfavorável a este. 

Na assistência 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. A previsão legal dessa modalidade de assistência 

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

in verbis: "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". 

44. Segundo a lei 9.099, 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 próprias;    IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor 

não excedente ao fixado no inciso I do artigo 3º.Compete, então, ao Juizado Especial 

promover a execução:   I - dos seus julgados;   II - dos títulos executivos extrajudiciais, 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 
8º desta mesma lei. 

As causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda     

Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 

capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial ficam excluídas da 
competência do Juizado Especial. 

É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 
sucursal ou escritório;  

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação 
de dano de qualquer natureza. 

45. Os embargos de terceiro podem ser explicados como medida processual que 

visa a intervenção de uma terceira pessoa num processo judicial que se já se encontra 

em curso. Tal intervenção objetiva demonstrar que as conseqüências daquele processo 

influenciarão diretamente na posse desse terceiro, que não tem nenhuma relação com 

as partes. Dessa forma, o terceiro não poderia sofrer limitações ou supressão de sua 

posse por ordem ou atos judiciais de apreensão, os quais ele não é parte, conforme 

determina o art. 1.046 do CPC. Os embargos de terceiro também serão admitidos nos 

casos do art. 1.047 do CPC, em que a posse do terceiro será defendida contra atos 

decorrentes de ações de divisão, demarcação, partilha, fixação de rumos e ainda nos 



casos em que uma pessoa é credora de outra cujos bens se encontram em situação de 

risco em virtude de medida judicial de outro processo.  Já a oposição é forma de 

intervenção de terceiro no processo, que, sem ser integrante da lide se apresenta como 

o legítimo titular do direito discutido entre o autor e o réu. O seu objetivo, portanto, é 

negar o pretenso direito de ambos. Tem legitimidade para este tipo de intervenção, 

segundo o art. 56 do CPC, o terceiro, denominado “opoente”, que pretender, no todo ou 

em parte, a coisa ou o direito sobre o que controvertem as partes no processo principal, 
denominados “opostos”. 

46. O autor da ação penal pública é o Ministério Público (art. 129, I, CF/88). 

Contudo, o ofendido (vítima) do crime poderá pedir para intervir no processo penal a fim 

de auxiliar o Ministério Público. A essa figura, dá-se o nome de “assistente da 

acusação”. O assistente também é chamado de “parte contingente”, “adesiva” ou 

“adjunta”. O assistente é considerado a única parte desnecessária e eventual do 

processo, A intervenção como assistente da acusação poderá ocorrer em qualquer 

momento da ação penal, desde que ainda não tenha havido o trânsito em julgado. Não 

cabe assistente da acusação no IP. Não cabe assistente da acusação no processo de 

execução penal. Ao assistente será permitido: a) propor 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. 

47. Coisa julgada ocorre quando a decisão se torna irrecorrível, imodificável. A 

coisa julgada é uma qualidade da decisão dentro do processo, e em coisa julgada 

material, a imutabilidade dos efeitos da sentença fora do processo. Outra demanda com 

os mesmo elementos da anterior já decidida, formal e materialmente, desrespeita a 

coisa julgada, cabendo ao juiz extingui-la, a requerimento ou sem provocação, pela 
sentença. 

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

49. O que difere o amicus curiae do perito e do assistente simples? Amicus curiae 

é alguém que, mesmo sem ser parte, em razão de sua representatividade, é chamado 

ou se oferece para intervir em processo relevante com o objetivo de apresentar ao 

Tribunal a sua opinião sobre o debate que está sendo travado nos autos, fazendo com 

que a discussão seja amplificada e o órgão julgador possa ter mais elementos para 
decidir de forma legítima. 

50. A) Escrivão é o diretor da secretaria judicial e cabe a esse auxiliar a função 

primordial de organizar a vara e os ofícios judiciais. Compete-lhe praticar atos de 

documentação, escrita, subscrita, movimentação processual e comunicação com as 

partes, entre outros. B) O oficial de justiça é o auxiliar encarregado da comunicação 

entre o judiciário e os interessados, por meio das citações, intimações e avaliações de 

bens. C) O perito auxiliar do juízo com conhecimento técnico especializado D) O 

intérprete com seu sérvio no processo para “analisar documento de entendimento 



duvidoso, redigido em língua estrangeira”, além de ter a incumbência de “traduzir a 

linguagem de sinais dos surdos-mudos, que não puderem transmitir a sua vontade por 
escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


