
1. O que significa a expressão “limites da Jurisdição Nacional”? 

2. Em matéria de jurisdição internacional no CPC/2015, explique, com 

exemplos, o que são os princípios da Efetividade e da Submissão? 

3. Quais as hipóteses de Jurisdição Civil Internacional Concorrente e 

Jurisdição Civil Internacional Exclusiva? 

4. Qual a importância do domicílio do réu e da qualidade do autor 

(alimentando e consumidor, p. ex.) para fins de fixação da jurisdição 

(“competência”) internacional? 

5. O que se entende por litispendência e por coisa julgada, e qual a 

influência desses institutos na competência concorrente entre o 

Brasil e um Estado (País) Estrangeiro? 

6. Aponte semelhança e/ou diferença entre os temas “aplicação da lei 

penal no Espaço” (do Código Penal) e “limites da jurisdição 

nacional”? 

7. O que se entende, e quais as hipóteses, da extraterritorialidade penal 

condicionada e da extraterritorialidade penal incondicionada? 

8. Quais os requisitos da cooperação jurídica internacional no CPC? 

9. Quais as modalidades de cooperação jurídica internacional no âmbito 

civil e no âmbito penal? 

10.  O que é Juízo de Mérito e Juízo de Delibação para fins de 

julgamento pelo STJ de um pedido de cooperação jurídica 

internacional? 

11.  Nos pedidos de auxílio direto passivo como pode dar-se a atuação 

da autoridade central (Ministério da Justiça/DRCI), do Ministério 

Público Federal, Advocacia Geral da União/AGU e da Justiça 

Federal? 

12.  Diferencie os seguintes institutos: Extradição, Expulsão, 

Deportação, Asilo e Refúgio? 

13.  Apresente [podendo utilizar, por exemplo, o site do Ministério da 

Justiça] sinteticamente um tratado internacional (ou convenção 

internacional) firmado pelo Brasil sobre cooperação jurídica 

internacional (no processo civil ou no processo penal)? 

14.  Qual é o papel do STF e do STJ, conforme determina a Constituição 

Brasileira, na cooperação internacional requerida por Estado 

estrangeiro? 



15.  Como se procede em caso de pedido de cooperação internacional 

por carta rogatória para citar um réu no estrangeiro em processo em 

curso na Comarca de Taguatinga (p. ex.)? 

16.  Defina, apontando as diferenças: Carta Rogatória; Carta de Ordem; 

Carta Precatória. 

17.  Diferencie a Competência Civil Internacional (limites da Jurisdição 

Nacional) e a Competência Civil Interna? 

18.  Examine o papel do STJ e de como ocorre o deslocamento da 

Competência para a Justiça Federal, na hipótese do art. 109, § 5º da 

Constituição Federal? 

19.  Aponte a competência em razão da pessoa dos Tribunais Regionais 

Federais (art. 108 da CF)? 

20.  Arrole dois exemplos de competência ratione materiae da Justiça do 

Trabalho? 

21.  O que é competência em razão da função (ou funcional)? 

22.  Descreva os critérios de competência civil em razão do local e em 

razão do valor? 

23.  Diferencie a competência da Justiça Federal da competência da 

Justiça Estadual (e do DF)? 

24.  Como se dá a Competência por Distribuição? 

25.  Delineie as diferenças entre competência civil absoluta e 

competência civil relativa? 

26.  O desaforamento no Tribunal do Júri é exemplo de mudança de 

competência relativa ou absoluta? Explique. 

27.  No âmbito processual civil defina os institutos da Conexão e da 

Continência? 

28.  Quais as hipóteses de Conexão e de Continência no processo penal? 

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

30.  Quando ocorre a prorrogação da competência do juiz civil? 

31.  Quais as diferenças entre Continência e Litispendência? 

32.  Em matéria de competência, o que significa “foro de eleição” e qual 

o poder do Juiz na hipótese de cláusula abusiva? 

33.  O que é exceção de incompetência no processo penal? 

34.  O que significa a expressão “Perpetuatio Jurisdiciones” e “forum 

rei sitae”? 

35. Conceitue os termos: Foro; Comarca; Vara e Juízo? 



36.  Diga qual é o foro geral para ações pessoais e dê exemplo de três 

foros especiais de competência territorial no âmbito civil? 

37.  Comente brevemente sobre os foros territoriais no Juízo Trabalhista 

e no Juízo Penal? 

38.  O que são atos concertados e auxílio direto na cooperação jurídica 

nacional? 

39.  Diferencie os institutos da Capacidade processual da capacidade 

postulatória? 

40.  Quanto à idade, quando alguém é considerado incapaz para os fins 

de promoção de uma ação civil? 

41.  Quais as hipóteses e como se preenche/supre a incapacidade civil 

relativa? 

42.   Dê quatro exemplos de representação de Pessoas Jurídicas? 

43.  O que são a Massa Falida e o Espólio e quem os representa no Juízo 

Civil? 

44.  Como se processa o consentimento judicial visando à promoção de 

ação civil real/imobiliária promovida por um dos cônjuges? 

45.  Dê exemplo de dois direitos e de dois deveres das partes? 

46.  O que se entende (e quais as sanções) por Litigância de Má-fé no 

processo civil? 

47.  No âmbito processual civil defina as expressões: “Atentado à 

dignidade da Justiça” e “Atentado”? 

48.  O que se entende por “cumulação objetiva do processo” e 

“cumulação subjetiva do processo”? 

49.  Apresente duas classificações de Litisconsórcio no Processo Civil? 

50.  Dê um exemplo fático de Litisconsórcio Multitudinário? 

51.  O Litisconsórcio pode ser facultativo e uniforme (explique)? 

52.  Como se divide no CPC o Litisconsórcio Obrigatório? 

53. Quando ocorre o litisconsórcio necessário passivo dos cônjuges? 

54.  Qual é a abrangência do Princípio da Independência do 

Litisconsórcio? 

55.  Quando cabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão 

sobre litisconsórcio processual civil? 

56.  Pode haver litisconsórcio necessário tanto passivo quanto ativo no 

processo penal de ação penal pública? 

57.  Diferencie os institutos: Legitimidade Ordinária e Substituição 

Processual? 



58.  Diferencie os institutos: Substituição processual e Sucessão 

processual? 

59.  Como se dá a substituição da parte ou de seu advogado por causa 

mortis? 

60.  Quais as regras processuais civis sobre sucessão no processo 

atinentes á alienação da coisa litigiosa? 


