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QUESTIONÁRIO OBRIGATÓRIO 2 

1. Quais as diferenças entre o Litisconsórcio e a 

Intervenção de Terceiros no Processo? 

2. Especifique as formas de Assistência que existem no 

sistema Processual Brasileiro? 

3. Conceitue os institutos da 1)Assistência Simples e da 

2)Assistência Litisconsorcial apontando as diferenças entre ambos? 

4. Diferencie os termos 1)“Justiça da Decisão”, 2)“Coisa 

Julgada Formal” e 3)“Coisa Julgada Material”? 

5. Como se dá o procedimento da Denunciação da Lide 

1)no Polo Ativo e 2)no Polo Passivo? 

6. Exemplifique uma hipótese de denunciação da Lide 1) 

por Evicção e 2) em matéria de Seguro de  Veículos? 

7. Conceitue a 1)Denunciação da Lide Per Saltum e 

2)Denunciação da Lide Sucessiva e diga se ambas são permitidas no 

sistema processual civil atual? 

8. Quais as hipóteses de chamamento ao processo e quais 

as principais características dessa forma interventiva? 

9. O que é 1)”teoria maior” e 2)”teoria menor” para os fins 

da desconsideração da Personalidade Jurídica? 

10. Tratando-se de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, exemplifique 1) uma hipótese de 

desconsideração Inversa; 2) uma hipótese de desconsideração direta? 



11. Como se dá o ingresso do amicus curiae nas ações do 

controle concentrado de constitucionalidade? 

12. No âmbito do CPC, quais os requisitos objetivos e 

subjetivos para o ingresso do amicus curiae e quais instrumentos 

recursais de que dispõe esse terceiro no processo civil? 

13. Diferencie os instrumentos processuais denominados 

Opsição e Embargos de Terceiros? 

14. Qual é o procedimento do denominado 1)Recurso de 

Terceiro Prejudicado e da 2)Restituição de Coisa Apreendida? 

15. Quais as formas de intervenção de terceiros que estão 

previstas na Lei n. 9.469/97? 

16. Quais os poderes do Assistente do Ministério Público no 

Processo Penal? 

17. O que é substituição processual e em que forma de 

intervenção um terceiro pode continuar no processo nessa qualidade? 

18. Quais as formas de intervenção de terceiro em que o 

terceiro se torna litisconsorte de uma das partes? 

19. Quais as modalidades de intervenção de terceiro em que 

o terceiro não se torna litisconsorte de uma das partes? 

20. Aponte quatro princípios processuais constitucionais 

que um juiz deve observar? 

21. Cite dois (de cada item) casos de atuação: item 1) de 

Juízes Temporários (não togados) no processo civil e 2) de Juízes 

Temporários (não togados) no processo penal? 

22. O que são despachos? O juiz pode transferir a prática 

dos despachos para o escrivão? 

23. Dê a diferença entre os seguintes institutos: 1)acórdão, 

2)aresto e 3)arresto? 



24. O que são 1)sentenças terminativas e 2)sentenças 

definitivas? 

25. O que são medidas processuais judiciais: 1)sub-

rogatórias; 2)mandamentais; 3)indutivas? 

26. Qual a diferença entre: 1) Arbitragem e Jurisdição? 2) 

Formas Autocompositivas e Formas Heterocompositivas de Solução 

de Conflitos? 

27. O que é poder de Polícia Judicial? Exemplifique uma 

situação na qual o juiz poderá utilizá-lo? 

28. O que são 1)pressupostos processuais e 2)vícios 

processuais e quais os poderes do juiz nessas matérias? 

29. O que significa Sentença: 1) Ultra Petita; 2) Citra 

Petita; 3) Extra Petita? 

30. Em que consistem 1)o dolo e 2)a fraude para os fins de 

responsabilidade civil do juiz? 

31. Dê um exemplo de uma situação (prática) em que: “o 

juiz retarda sem justo motivo providência que devia ordenar de 

ofício”, que poderia levá-lo a ser réu em ação regressiva de 

responsabilidade civil (art. 143, e parágrafo único, do CPC)? 

32. O Estado pode promover a denunciação da lide contra o 

magistrado num processo em que o jurisdicionado pede indenização 

por perdas e danos por sentença proferida mediante corrupção? 

33. Quais as hipóteses de impedimento do juiz: 1)no 

processo civil e 2)no processo penal? 

34. Interprete os dizeres: 1)“parente consaguíneo ou afim”; 

2)“parente até o terceiro grau”? 

35. Quais as hipóteses 1)de suspeição do juiz no processo 

civil e 2) de suspeição do juiz no processo penal? 



36. Exemplifique: 1) um caso de impedimento de um 

promotor de justiça em face de um advogado num processo: 2) um 

caso de suspeição de um juiz em face de seu cônjuge no processo? 

37. O que é suspeição por motivo de foro íntimo? Nessa 

hipótese o juiz está obrigado a dizer ao CNJ, de forma reservada, o 

“porquê” de sua suspeição? 

38. Dê um exemplo da seguinte situação: “Criação pelo 

autor de um fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento 

do Juiz” (art. 144, § 2º, do CPC)? 

39. O que quer dizer 1)“amigo íntimo” e 2)“inimigo capital” 

para fins de suspeição (art. 254 do CPP)? 

40. Diga o que faz (em): 1) o Perito; 2) o Oficial de Justiça; 

3) O regulador de Avarias? 

41. Quais as características primordiais da atuação 1)do 

Mediador e 2)do Conciliador? 

42. Quais as principais funções 1)do intérprete ou tradutor e 

2)do “Atermador” nos Juizados Especiais? 

43. Como se dá a atuação conforme o CPC, do Membro do 

Ministério Público: 1)na qualidade de parte? 2)na qualidade de 

“custos legis”? 

44. Quais as funções institucionais do Ministério Público 

prevista na Constituição? 

45. Quais as prerrogativas e direitos do Advogado Público 

no Código de Processo Civil? 

46. Aponte as principais prerrogativas do Defensor Público, 

especialmente aquelas previstas na Lei Complementar 80/94? 

47. Dê dois exemplos de duas atuações institucionais da 

Defensoria Pública fora do processo (extraprocessual)? 



48. Indique três direitos processuais dos Advogados 

previstos no Estatuto da OAB? 

49. Indique três deveres processuais dos Advogados 

previstos no Estatuto da OAB? 

50. Conceitue as expressões 1)“Munus Publico” e 

2)Advogado Ad Hoc”? 

51. Dê exemplo de três situações em que o próprio autor, 

mesmo não sendo advogado, poderá ingressar com ações perante o 

Judiciário? 

52. Tratando-se de mandato de advogado, o que significa 

1)procuração “ad judicia” e 2) procuração “ad judicia et extra”? 

53. Qual é a abrangência da Gratuidade da Justiça prevista 

no CPC? 

54. Quais os poderes do juiz em face dos pedidos de 

gratuidade da Justiça pelo advogado da parte autora? 

55. Diferencie: 1)custas? 2)despesas processuais? 

3)honorários advocatícios? 

56. O que são 1)honorários contratuais e 2)honorários por 

arbitramento a que alude(m) o Estatuto da OAB? 

57. Explique o que são honorários de sucumbência? 

58. Quais os momentos no processo em que o juiz pode 

condenar a parte sucumbente a pagar os honorários advocatícios? 

59. Para fins de condenação em honorários judiciais de 

sucumbência, o que significa a expressão “apreciação equitativa” 

(art. 85, § 8º, do CPC)? 

60. Quais as peculiaridades dos honorários de sucumbência 

contra a Fazenda Pública no CPC? 


