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Apresentação
O concurso público para o cargo de Técnico Judiciário/Área Adminis-

trativa, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região (TRT-PR), desti-
na-se ao provimento de vagas para nível médio. Com o intuito de direcio-
nar os concurseiros na preparação para esse processo seletivo, a Editora 
AlfaCon organizou um material didático que contempla os conteúdos 
previstos no edital publicado em 2015. 

Para os conhecimentos gerais, temos Língua Portuguesa, Redação, 
Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático. Entre os específicos, estão 
previstos: Noções de Direito do Trabalho, Noções de Direito Processual 
do Trabalho, Noções de Direito Processual Civil, Noções de Direito Cons-
titucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Administração 
Pública e Noções de Orçamento Público e Finanças.

Nesta obra, há indicações de tópicos mais importantes, dicas, 
questões comentadas e gabaritadas de concursos anteriores a cada 
capítulo, o que auxiliará o concursando na compreensão e fixação do 
conteúdo. O objetivo maior é fazer com que se aprenda de forma didática 
e eficaz, adquirindo um conhecimento amplo sobre o conteúdo progra-
mático.

Com esta obra, a Editora AlfaCon reitera o compromisso de produzir 
materiais didáticos de qualidade e voltados ao que está previsto em 
edital publicado, com o intuito de contribuir para a preparação e futura 
aprovação do concurseiro.

Bons estudos!





Plano de Estudo
O plano de estudo é uma ferramenta indispensável para maximizar a aprendizagem do concursando. Quem 

nunca teve aquela sensação de não saber o que vai estudar no dia? Ou, ainda, quem nunca pegou um livro de 
qualquer matéria e começou a folhear sem critério algum? É nesse momento que o plano de estudo entra. 

Temos o hábito de nos dedicar ao que sabemos mais, porque é mais simples relembrar o que já domi-
namos, e estudar menos o que sabemos menos. Por esse motivo, o plano de estudo é a salvação para o 
concursando.

Organização dos Conteúdos
Para auxiliá-lo e direcionar os seus estudos, organizamos uma tabela com base nas disciplinas que fazem 

parte do concurso para Técnico Judiciário/Área Administrativa do TRT-PR. 

A tabela disponível abaixo é uma sugestão de como você pode organizar seus estudos a partir do que 
está previsto em edital.

Fase 01

1º Dia - 2h por matéria 2º Dia - 2h por matéria 3º Dia - 2h por matéria

Língua 
Portuguesa

Matemática e 
RLM

Dir. 
Constitucional

Dir. 
Administrativo Dir. do Trabalho Dir. Proc. do 

Trabalho

Fase 02

4º Dia - 2h por matéria 5º Dia - 2h por matéria 6º Dia - 2h por matéria

Língua 
Portuguesa Redação Matemática e 

RLM Adm. Pública Dir. do Trabalho Dir. Proc. Civil

Fase 03

7º Dia - 2h por matéria 8º Dia - 2h por matéria 9º Dia - 2h por matéria

Língua 
Portuguesa Redação Dir. 

Constitucional Adm. Pública Dir. Proc. Civil Dir. 
Constitucional

Fase 04

10º Dia - 2h por matéria 11º Dia - 2h por matéria 12º Dia - 2h por matéria

Língua 
Portuguesa

Matemática e 
RLM

Dir. 
Administrativo

Dir. Proc. do 
Trabalho

Orç. Púb. e 
Finanç.

Orç. Púb. e 
Finanç.

A tabela funciona da seguinte forma: cada fase corresponde a três dias de estudo. Em cada uma, você 
tem a possibilidade de estudar todas as disciplinas do concurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 9º 
Região, Técnico Judiciário/Área Administrativa. Você deve estudar da primeira até chegar à última. Separa-
mos de forma que você tenha contato com, pelo menos, duas matérias por dia, porque, nessa sugestão de 
planejamento, há um ciclo equilibrado de estudo. Assim, o que foi estudado está sendo sempre relembrado. 
Nesse sistema, o que foi aprendido não é esquecido.

Outro fator positivo é que você estuda todas as matérias e coloca uma carga extra em matérias que têm 
um peso maior. Essa tabela tem como carga total 48 horas, distribuídas em 12 dias. Assim, você estuda e 
revisa os conteúdos até completar o edital. 



Observe, na tabela abaixo, a quantidade de horas de estudo por ciclo.

Matérias Básicas Quantitativo de Horas 
Estudadas por Ciclo

Língua Portuguesa 08h

Redação 04h

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 06h

Noções de Direito do Trabalho 04h

Noções de Direito Processual do Trabalho 04h

Noções de Direito Processual Civil 04h

Noções de Direito Constitucional 06h

Noções de Direito Administrativo 04h

Noções de Administração Pública 04h

Noções de Orçamento Público e Finanças 04h

Note que cada ciclo completo tem 48 horas de estudo. Veja que programamos uma quantidade de 
horas específica para cada matéria. No entanto, você pode aumentar a carga das matérias em que têm 
mais dificuldade e diminuir a carga das matérias que mais domina.

Passo a Passo
1) Imagine que você comece a estudar numa segunda-feira. 

2) Respeite a carga horária.

3) Separe o material de estudo.

4) Inicie os estudos.

5) Quando derem as duas horas de estudo de uma disciplina, pare imediatamente. 

6) Passe para a próxima matéria. 

7) Marque onde parou.  

8) Faça isso com todas as matérias até chegar ao fim do ciclo.

9) Depois disso, analise se o plano está tendo resultado.

10) Se achar necessário, faça as alterações na carga horária e comece tudo de novo. 

Lembre-se de que o ato de estudar é contínuo. Além disso, não podemos ser peritos em uma matéria 
e leigos em outras, ou seja, o concursando tem que ir bem em todas as disciplinas.

Não podemos esquecer que os exercícios são importantes. Desse modo, você pode reservar horários 
específicos somente para a resolução de questões da banca examinadora. 

Se o concursando seguir esses passos, pode ter a certeza de que terá uma preparação completa. 
Agora, uma situação é certa: muita gente não pode seguir esse ritmo, pois as tarefas do dia simplesmente 
impedem. Assim, a palavra de ordem é adaptar-se à realidade.

Esse método é muito funcional e, ao contrário do que muita gente pensa, ele dá um rumo ao concur-
sando. Precisamos ter em mente que um planejamento deve ser feito de médio a longo prazo e que, sem 
dúvida, demoramos um pouco a nos habituarmos a um ritmo de estudo. Porém, depois que conseguimos 
estruturar uma rotina, não paramos mais. Tanto é real que os verdadeiros concursandos e concurseiros 
passam em vários concursos públicos. 

Ser organizado é chegar mais cedo à aprovação!

Prof. Evandro Guedes
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CAPÍTULO  01 
Princípios Processuais

Devido Processo Legal
Art. 5º, LIV da CF - ninguém será privado da liberda-
de ou de seus bens sem o devido processo legal.

Esse princípio estabelece que a tutela jurisdicional 
será prestada de acordo com as normas previamente 
estabelecidas no ordenamento jurídico.

Trata-se de um supra princípio ou princípio base 
(serve de norte para todos os demais princípios pro-
cessuais), a doutrina defende que os demais princí-
pios emanam dele. Ele deve ser observado tanto no 
momento da elaboração das leis (atividade legislativa), 
como também no momento da interpretação e aplica-
ção dessas nos casos concretos.

Contraditório e Ampla Defesa
Art. 5º, LV da CF - aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são as-
segurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes.

É a faculdade que as partes possuem de participar 
do processo e influenciar no convencimento do juiz.

A lei resguarda o direito de saber que existe um 
processo no qual é parte, assim como de produzir 
provas e praticar todos os atos que a lei lhe permite ob-
jetivando a proteção de seu direito.

Tutelas de Urgência inaudita altera partes – são 
medidas que visam à proteção do bem ou direito a ser 
disputado, concedidas antes mesmo da oitiva da outra 
parte. Nesse caso o contraditório também existe, mas 
ele é diferido ou postecipado (a parte será ouvida, mas 
apenas posteriormente). Exemplo: concessão de um 
arresto sobre bens de uma empresa que, possuindo 
diversas dívidas, fechou suas portas e está dilapidando 
os seus bens.

Dispositivo e Inquisitivo
Sistema Inquisitivo: nesse modelo, o Juiz é quem 

instaura e conduz a relação processual, sem necessida-
de de provocação das partes.

Sistema Dispositivo: a parte é quem instaura o 
processo e produz as provas, limitando a extensão do 
processo, dependendo de sua provocação para prosse-
guimento.

No	Brasil	→	Sistema	Misto: o processo é iniciado 
por iniciativa da parte, mas ele é desenvolvido por 
impulso oficial (exemplo: juiz pode determinar de 
ofício provas a respeito dos fatos).

Motivação das Decisões
(ou da fundamentação)

A CF, em seu Art. 93, inciso IX, exige que todas as 
decisões prolatadas em processos judiciais e adminis-
trativos sejam fundamentadas, impondo ao julgador 
que explique suas razões de convencimento.

O juiz é livre para decidir, mas deve explicitar as 
razões de seu convencimento (essa exigência é impor-
tante para que a parte sucumbente possa elaborar seu 
recurso, para demonstrar a lisura e a imparcialidade do 
magistrado, gerar pacificação social etc.).

A não fundamentação da decisão acarreta nulidade 
absoluta.

O juiz é livre para formar seu convencimento, mas 
deve expor as razões que embasaram sua decisão.

Isonomia Processual
Visa garantir às partes a “paridade de armas”, equili-

brando a relação processual. (exemplo: o prazo para con-
trarrazões nos recursos é sempre igual ao prazo para o 
recurso; as partes no processo podem produzir provas, par-
ticipar da audiência, assistência judiciária gratuita etc.).

Em razão do grande acúmulo de serviço, existe tra-
tamento diferenciado para a Fazenda Pública e Ministé-
rio Público (prazo 4x contestar e 2x recorrer; isenção no 
recolhimento de preparo, reexame necessário etc.).

Publicidade
Todos os atos praticados em juízo serão públicos, 

salvo quando prevalecer o interesse social ou a defesa 
da intimidade das partes.

Assim, qualquer um pode estar presente às audiên-
cias, ter acesso aos autos, ler o diário oficial etc., desde 
que não esteja enquadrada alguma hipótese justifica-
dora da restrição dessa publicidade (processo trami-
tando em “segredo de justiça”).

Instrumentalidade das Formas
O ato processual não é um fim em si mesmo. Ele é 

um instrumento para que determinado objetivo seja al-
cançado. Ainda que o ato esteja viciado, caso não tenha 
causado prejuízo para as partes, ele não será anulado 
(exemplo: autor pede citação por oficial de justiça, mas 
o juiz determina citação por carta com AR, sendo o réu 
devidamente citado). A formalidade dos atos proces-
suais é importante para garantir a segurança jurídica, 
mas sempre que determinado ato praticado de forma 
diversa da exigida pela lei sem cominação de nulidade, 
e não gerando prejuízo para as partes, alcançando sua 
finalidade, ele poderá ser aproveitado.

Juiz Natural
O processo será julgado por um juiz previamente 

estabelecido (de acordo com as regras estabelecidas 
na leis de organização judiciária, regimentos internos 
dos tribunais etc.).

A Constituição veda a existência de tribunais de 
exceção (formados após a ocorrência do fato, para jul-
gamento desse).

Art. 5º, XXXVII da CF - não haverá juízo ou tribunal 
de exceção.

Razoável Duração do Processo
A Constituição, no seu Art.5º, LXXVIII, afirma: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação” (criação de institutos pro-
cessuais que garantam celeridade no processo, ex.: pro-
cedimento sumário, súmula impeditiva de recursos, julga-
mento de improcedência liminar etc.).

Jurisdição
É o poder/dever que o Estado tem de aplicar a lei 

ao caso concreto, solucionando os conflitos apresen-
tados, com definitividade, gerando pacificação social. 
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Diferencia-se dos demais poderes do Estado (Executivo 
e Legislativo), pois pode apresentar a característica de 
ser imutável (formar coisa julgada material).
Encontramos duas espécies de jurisdição:

 ˃ Contenciosa: existe um conflito de interesses 
(lide).

 ˃ Voluntária (ou graciosa ou administrativa): as 
partes possuem o mesmo objetivo. Apesar de 
não ser pacífico, prevalece que nessa espécie de 
jurisdição não existe o conflito de interesse, mas 
apenas a necessidade de intervenção judicial para 
que obtenham determinado bem jurídico. Assim, 
diz-se, também, que não possuem partes e sim 
interessados. A doutrina predominante também 
sustenta que, na jurisdição voluntária, não é 
formada coisa julgada material (não é imutável) 
(ex.: separações consensuais; execução de testa-
mento; nomeação de tutores etc.).

CPC - Art. 1º - a jurisdição civil, contenciosa e volun-
tária, é exercida pelos juízes, em todo o território 
nacional, conforme as disposições que este código 
estabelece.

Equivalentes Jurisdicionais
São formas alternativas de solução dos conflitos, 

casos em que as partes podem agir sem a intervenção 
estatal.

Autotutela
Admitida em situações excepcionais apenas. Nesse 

caso a lei autoriza que a parte exercite diretamente o 
seu direito. Caracteriza-se principalmente por serem 
situações em que, naquele momento, o Estado está 
ausente, (ex.: legítima defesa e desforço imediato no 
esbulho).

Autocomposição
Pode ocorrer também no curso do processo judicial 

(reconhecimento jurídico do pedido, transação e 
renúncia), mas, nesse caso, a homologação judicial 
formará coisa julgada material. Quando o conflito é re-
solvido mediante autocomposição, mas é homologado 
judicialmente, há o exercício da jurisdição.

Arbitragem
As partes submetem a decisão a um determinado 

sujeito (apenas direitos disponíveis). Prevaleceu a tese 
de que a arbitragem não contraria o princípio da inafas-
tabilidade da jurisdição (STF).

Órgãos da Jurisdição
Apesar da Jurisdição ser única (una), ela é dividida 

entre órgãos, através das normas de organização judi-
ciária.

Dentre várias classificações elencadas pela 
doutrina, podemos destacar:

 → Jurisdição Civil e Penal: de acordo com esse 
critério, a jurisdição será distribuída de acordo 
com o direito material a que se refere. Na Jurisdi-
ção Penal, estão englobadas as causas penais, com 
pretensão punitiva. A Jurisdição Civil é encontra-
da por exclusão, isto é, trata-se de todas as causas 
que não tenham natureza penal.

 → Jurisdição Comum ou Especial: (critérios fixados 
na Constituição Federal):

 ˃ Jurisdição Especial:
 » Justiça do Trabalho (Arts. 111 a 116)
 » Justiça Eleitoral (Arts. 118 a 121)
 » Justiça Militar (Arts. 122 a 125, § 3)

 ˃ Jurisdição Comum (possui natureza residual, 
isto é, tudo que não for tratado pela jurisdi-
ção especial será de competência da jurisdição 
comum):

 » Justiça Federal (Arts. 108 e 109)
 » Justiça Estadual (competência residual dentro 

da Justiça Comum)
 → Jurisdição Inferior e Superior
 ˃ Jurisdição Inferior: trata-se daquela exercida 

pelos magistrados que conhecem do processo 
originariamente (desde o início). Na Justiça 
Estadual ela é exercida, regra geral, pelos Juízes 
de Direito, distribuídos nas comarcas dentro do 
Estado. Chamada de primeiro grau de jurisdição 
(primeiro órgão que analisará esse processo). 
Cuidado, pois em determinadas hipóteses, a ju-
risdição originária poderá ser também dos Tribu-
nais (causas que começarão direto nos Tribunais 
– competência originária).

 ˃ Jurisdição Superior: exercida em grau recursal, 
isto é, pelos órgãos que apreciarão os recursos 
interpostos das decisões proferidas pelos juízes 
inferiores (ex.: decisão do Juiz de Direito na qual 
a parte entrou com o recurso de Apelação para 
o Tribunal de Justiça a que este magistrado está 
vinculado). Pode ser de segundo grau de jurisdi-
ção (ex.: decisão do Juiz de Direito apelada para o 
Tribunal de Justiça) ou de terceiro grau (Tribunais 
superiores).

Principais Características da Juris-
dição

Caráter substitutivo: a decisão irá substituir a 
vontade das partes pela vontade da lei, proferida pelo 
Estado (regra geral pelo poder Judiciário) nos casos 
concretos. Não é obrigatória em todos os pronuncia-
mentos judiciais, como quando não há conflito entre 
as partes – divórcio consensual. Não há substitui-
ção, existe apenas uma atuação jurisdicional para dar 
eficácia ao acordo de vontade entre as partes.

Lide: pode-se dizer que a lide é um conflito de in-
teresses qualificado por uma pretensão resistida. 
Também não é essencial à jurisdição, pois, como se 
viu, há casos em que inexiste conflito, mas é necessá-
ria a intervenção do poder judiciário para criação dessa 
situação jurídica.

Inércia: o juiz não pode iniciar um processo de 
ofício, sendo um ato que deve ser praticado exclusiva-
mente pelo interessado. Há exceções, como o processo 
de inventário e partilha. Mas, uma vez exercido o 
direito de ação, boa parte do processo se desenvol-
ve pelo impulso oficial, isto é, prática de atos proces-
suais pelo juiz que dará andamento ao processo, sem 
depender de manifestação das partes.

Art. 2º, CPC - nenhum juiz prestará a tutela juris-
dicional senão quando a parte ou o interessado a 
requerer, nos casos e forma legais.
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 → Definitividade: apenas as soluções dadas pelo 
meio jurisdicional é que se tornam imutáveis e de-
finitivas (coisa julgada material).

Princípios da Jurisdição
Investidura: no Brasil dá-se de duas formas a 

obtenção: mediante concurso público e indicação pelo 
poder Executivo (quinto constitucional).

Territorialidade ou Aderência ao Território: 
dispõe que a Jurisdição será exercida pelos magistra-
dos no limite de território nacional. Da mesma forma, 
esse princípio limita o exercício da jurisdição dentro do 
território nacional (regras de competência territorial). 
A jurisdição é una, mas ela será exercida mediante as 
regras de competência fixadas nas normas de organi-
zação judiciária. Apesar da Jurisdição ser una, ela será 
exercida pelos magistrados de forma particionada, 
obedecendo a regras de competência (ex.: ações tra-
balhistas na comarca de Cascavel; ações eleitorais na 
comarca de Londrina etc.).

Indelegabilidade: o poder judiciário não pode 
transferir a sua função jurisdicional prevista pela Cons-
tituição Federal a outros órgãos, salvo nos casos em 
que essa expressamente previr tal hipótese ou esta-
belecer a função jurisdicional a outros órgãos (ex.: 
Senado julgando crime de responsabilidade dependen-
do do autor). 

Inafastabilidade ou indeclinabilidade: o Art. 5°, 
Inciso XXXV, da CF diz que “a lei não excluirá da apre-
ciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Se existirem mecanismos administrativos para 
solução do conflito, a parte não é obrigada a esgotá-los 
para depois ingressar na via judicial (exceção: justiça 
desportiva – precisa de prévio exaurimento na via ad-
ministrativa para chegar à tutela jurisdicional).

01. (CESPE) Uma das características da atividade ju-
risdicional é a sua inércia, razão pela qual, em 
nenhuma hipótese, o juiz deve determinar, de 
ofício, que se inicie o processo.

ERRADO. Embora a inércia seja realmente uma das ca-
racterísticas da jurisdição, isto é, o juiz não pode iniciar 
de ofício o processo, necessita para isso de iniciativa 
das partes, ela não é absoluta. Como se viu, existem 
exceções, como no caso do inventário, em que o Art. 989 
do CPC confere expressamente legitimidade ao juiz para 
dar início a ele, caso nenhum dos legitimados o faça.

Ação
É o direito público subjetivo de deduzir uma pre-

tensão em juízo, de exigir que o estado solucione de-
terminado conflito de interesses no plano do direito 
material (direito que todos possuem de invocar a tutela 
jurisdicional).

Teorias Sobre o Direito de Ação
Civilista (ou imanentista): o direito de ação é con-

siderado o próprio direito material, ele não existe de 
maneira autônoma (não existe direito de ação se não 
existir o direito material).

Concreta: diferenciou direito material do direito 
de ação, mas esse ainda era dependente daquele, não 
existia sem ele (reconheceu a autonomia do direito de 
ação, mas ele ainda é dependente do direito material).

Abstrata: o direito de ação é independente do 
direito material. Ele é abstrato, amplo e genérico, não 
exigindo nenhum requisito para sua existência.

Eclética (liebman): o direito de ação independe 
do direito material, ele é o direito a um julgamento de 
mérito, mas depende do preenchimento de certos re-
quisitos formais (condições da ação). É a teoria adotada 
pelo nosso código de processo civil.

Teoria da asserção (in statu assertionis ou della 
prospettazione): mediante uma cognição sumária, 
tendo como base o disposto pelo autor na petição 
inicial; se estiverem presentes as condições da ação, 
a ação deve ser analisada. Se realmente aquelas con-
dições da ação estão presentes ou não, será analisado 
posteriormente, ele apenas verifica se, tomando como 
verdadeiro o disposto pelo autor na sua peça inaugu-
ral, estão presentes as condições da ação.

Requisitos da Ação (de Acordo com 
o CPC)

Nos termos do CPC, para propor ou contestar uma 
ação, 2 requisitos são necessários:

 → Interesse
 ˃ Interesse do autor: pode limitar-se à declaração:

 » De existência/inexistência de relação jurídica;
 » De autenticidade/falsidade de documento.

É admissível a ação declaratória, ainda que tenha 
ocorrido a violação do direito.

 → Legitimidade
 ˃ Ninguém pode pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo quando a lei autorizar.
 ˃ De acordo com o CPC, se, no decorrer do 

processo, se tornar litigiosa relação jurídica de 
cuja existência ou inexistência depender o jul-
gamento da lide, qualquer das partes poderá 
requerer que o juiz a declare por sentença.

CPC - Art. 3º - Para propor ou contestar ação é neces-
sário ter interesse e legitimidade.
Art. 4º - O interesse do autor pode limitar-se à decla-
ração:
I. da existência ou da inexistência de relação 

jurídica;
II. da autenticidade ou falsidade de documento.
Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, 
ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Art. 5º - Se, no curso do processo, se tornar litigio-
sa relação jurídica de cuja existência ou inexistência 
depender o julgamento da lide, qualquer das partes 
poderá requerer que o juiz a declare por sentença. 
Art. 6º - Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Tipos de Ação
Declaratória: objetiva uma declaração sobre deter-

minada relação jurídica, tornando certo aquilo que é 
incerto, desfazendo eventual dúvida.

Condenatória: além da declaração sobre a existên-
cia de uma relação jurídica, ela visa também à conde-
nação do réu.

Constitutiva: verifica e declara a existência das 
condições aptas a criar, modificar ou extinguir uma 
relação jurídica, sem estatuir qualquer condenação do 
réu ao cumprimento de uma prestação (ex.: anulação 
de negócio jurídico por vício de consentimento).
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Executiva: tem por base um título executivo judicial 
ou extrajudicial, objetivando um adimplemento que 
não tenha sido cumprido.

Mandamental: busca a ordem do juízo para que se 
faça ou deixe de fazer alguma coisa.

Condições da Ação
São as exigências mínimas para que a ação seja 

apreciada.
A falta de qualquer uma delas gera o indeferimento 

da inicial ou extinção do processo por carência de ação, 
sem análise do mérito (nesse caso, faz apenas coisa 
julgada formal – imutável apenas dentro do processo). 
O juiz as analisa de ofício e, na falta de alguma, extin-
guirá o processo sem julgamento do mérito.

Ausência de alguma das condições da ação - 
Carência da ação (indeferimento da petição inicial ou 
extinção do processo sem julgamento do mérito).
1) Possibilidade jurídica do pedido:

A lei não pode vedar o pedido formulado (ex.: ação 
cobrando dívida de jogo).
2) Interesse de agir:

Caracteriza-se pela utilidade da prestação jurisdi-
cional. Por meio do procedimento jurisdicional, o autor 
terá uma melhora na sua situação fática. A medida 
deve ser necessária e adequada para obter o bem da 
vida pretendido.

 ˃ Necessidade: o autor não pode receber o bem da 
vida pretendido sem a intervenção jurisdicional.

 ˃ Adequação: o pedido formulado deve ser apto a 
resolver o conflito.

3) Legitimidade:
Trata-se da correta distribuição das partes nos 

polos da relação jurídica (autor e réu).
 ˃ Regra: sujeito em nome próprio defendendo in-

teresse próprio (legitimação ordinária)
 ˃ Exceção: em nome próprio, terceiro vem e 

defende direito alheio (legitimação extraordiná-
ria). Depende de previsão legal.

Elementos da Ação
Servem para identificar, individualizar a ação. 

Diz-se que uma ação é idêntica a outra quando elas 
possuem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir 
(é relevante para fins de coisa julgada, perempção, li-
tispendência etc.).
1) Partes:

São as pessoas envolvidas na relação jurídica pro-
cessual.
2) Pedido:

É o bem da vida pretendido com a ação.
CPC - Art. 286 - O pedido deve ser certo ou determi-
nado. É lícito, porém, formular pedido genérico:
I. nas ações universais, se não puder o autor 

individuar na petição os bens demandados;
II. quando não for possível determinar, de 

modo definitivo, as consequências do ato 
ou do fato ilícito;

III. quando a determinação do valor da conde-
nação depender de ato que deva ser prati-
cado pelo réu.

Pedido certo: indicação clara e precisa de qual 
a tutela pretendida (ex.: indenização, anulação de 
contrato, separação etc.) e indicação do gênero do 
bem da vida pretendido.

Pedido determinado: refere-se à liquidez do 
pedido (quantidade e qualidade). A determinação 
pode ser dispensada com autorização legal (pedido 
genérico).

Embora a lei diga que o pedido deva ser certo ou 
determinado, a doutrina entende que se trata de re-
quisitos cumulativos e não alternativos; o correto seria 
“pedido certo e determinado”. Mas, em provas ob-
jetivas, não é raro a banca exigir apenas a memoriza-
ção da letra fria da lei, apenas deve-se ter atenção em 
questões que realmente cobrem esse conhecimento 
do candidato.

Pedido Implícito: casos em que, mesmo não 
havendo pedido expresso da parte, a lei permite que o 
juiz conceda de ofício:

 ˃ Despesas e Custas processuais;
 ˃ Honorários Advocatícios (Art. 20 CPC);
 ˃ Correção Monetária (Art. 404 CC);
 ˃ Prestações vincendas e inadimplidas no curso do 

processo em caso de contratos de trato sucessivo 
(Art. 290 CPC);

 ˃ Juros legais e moratórios (Arts. 404 e 406 CC).
3) Causa de pedir:

É a narração dos fatos que motivaram o ingresso da 
ação (causa de pedir remota) e dos fundamentos jurídi-
cos previstos no ordenamento que amparam o pedido 
feito (causa de pedir próxima).

Ação = direito público, subjetivo, autônomo, 
abstrato e condicionado.

Público: exercido contra o estado, que tem o 
poder/dever de realizar a jurisdição.

Subjetivo: qualquer pessoa (autorizada pelo 
direito) o possui.

Autônomo: ele é desvinculado do direito material; 
existe autonomamente em relação a ele.

Abstrato: é o direito a um pronunciamento de 
mérito, seja ele favorável ou não.

Condicionado: para ser exercido, está condiciona-
do ao preenchimento de certas condições (condições 
da ação).

01. (CESPE) Para propor determinada ação judicial, 
é necessário que a parte autora detenha le-
gitimidade e interesse de agir e que o pedido 
deduzido seja juridicamente possível.

CERTO. São as condições da ação (legitimidade, interes-
se de agir e pedido juridicamente possível), requisitos in-
dispensáveis para a propositura de demandas judiciais.

Competência
A Jurisdição é una e alcança todo o território nacional, 

mas ela pode ser fracionada para o seu exercício.
Ela é fixada no momento da propositura da ação, 

sendo irrelevantes modificações posteriores (princípio 
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da “perpetuatio jurisctionis”), salvo quando houver 
modificação da competência absoluta (em razão da 
matéria ou hierarquia).

Fixação	da	competência	→	Na	propositura	da	ação.
Art. 86 - CPC - As causas cíveis serão processadas e de-
cididas, ou simplesmente decididas, pelos órgãos juris-
dicionais, nos limites de sua competência, ressalvada 
às partes a faculdade de instituírem juízo arbitral.
Art. 87 - CPC - Determina-se a competência no 
momento em que a ação é proposta. São irrelevan-
tes as modificações do estado de fato ou de direito 
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem 
o órgão judiciário ou alterarem a competência em 
razão da matéria ou da hierarquia.

Competência Internacional
Concorrente

A autoridade judiciária brasileira é competente, 
sem prejuízo da competência da estrangeira, isto é, 
a ação pode ser proposta tanto no território nacional 
como perante autoridade judiciária estrangeira.

A propositura de ação simultaneamente no nosso 
território e no estrangeiro, não gera litispendência. 
A sentença proferida no estrangeiro somente terá 
validade no Brasil após ser homologada pelo STJ, sendo 
ela executada pela Justiça Federal.
Hipóteses:

 ˃ O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, 
estiver domiciliado no Brasil (Pessoa Jurídica es-
trangeira com filial, sucursal ou agência no Brasil 
considera-se aqui domiciliada)

 ˃ No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
 ˃ A ação se originar de fato ocorrido ou de ato pra-

ticado no Brasil.
Exclusiva

Nessas hipóteses, apenas a autoridade brasileira 
tem competência para solucionar o conflito.

 ˃ Ações relativas a imóveis situados no Brasil;
 ˃ Proceder a inventário e partilha de bens, situados 

no Brasil, ainda que o autor da herança seja estran-
geiro e tenha residido fora do território nacional.

Art. 88 - CPC - É competente a autoridade judiciária 
brasileira quando:
I. o réu, qualquer que seja a sua nacionalida-

de, 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.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no I, reputa-
-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangei-
ra que aqui tiver agência, filial ou sucursal.
Art. 89 - CPC - Compete à autoridade judiciária brasi-
leira, com exclusão de qualquer outra:
I. conhecer de ações relativas a imóveis 

situados no Brasil;
II. proceder a inventário e partilha de bens, 

situados no Brasil, ainda que o autor da 
herança seja estrangeiro e tenha residido 
fora do território nacional.

Art. 90 - CPC - A ação intentada perante tribunal es-
trangeiro não induz litispendência, nem obsta a que 
a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma 
causa e das que Ihe são conexas.”

Espécies de Competência
 → Em Razão do Valor da Causa:

Pode definir a competência para os Juizados Espe-
ciais. Trata-se de competência relativa.

 → Em Razão do Território (ou em razão do lugar):
Também chama de competência “ratione loci”. 

Trata-se de competência relativa.
Em regra: domicílio do réu (se ele possuir mais de 

um, será demandado em qualquer um deles)
Se o domicílio do réu for incerto ou desconhecido, 

ele será demandado onde for encontrado ou no domi-
cílio do autor.

Se forem dois ou mais réus, com domicílios 
diversos, serão demandados em qualquer um deles, à 
escolha do autor.

Direitos reais sobre imóveis → Foro da localização 
do imóvel, podendo o autor optar por esse foro ou o de 
eleição, salvo se a ação versar sobre direito de proprie-
dade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarca-
ção de terras e nunciação de obra nova.
É competente o foro:

 ˃ Da residência da mulher: para a ação de se-
paração dos cônjuges e a conversão desta em 
divórcio, e para a anulação de casamento;

 ˃ De domicílio ou da residência do alimentando: 
ação em que se pedem alimentos;

 ˃ Do domicílio do devedor: ação de anulação de 
títulos extraviados ou destruídos.

É competente o foro do lugar:
 ˃ Da sede - ações em que a pessoa jurídica for ré 
 ˃ Da agência ou sucursal - para obrigações nelas 

contraídas
 ˃ Sociedade sem personalidade jurídica - onde 

exercer suas atividades
 ˃ Onde a obrigação deve ser satisfeita - para ação 

que lhe exija o cumprimento
É competente o foro do lugar do ato ou fato:

 ˃ Para ação de reparação de dano (mas dano de-
corrente de delito ou acidente de veículos - será 
competente o foro do domicílio do autor ou do 
local do fato)

 ˃ Para a ação em que for réu o administrador ou 
gestor de negócios alheios.

 → Em Razão da Função (Competência Funcional):
Relacionada com a distribuição da competência 

entre os diversos órgãos que podem atuar no processo.
Classifica-se principalmente pelas fases do 

procedimento(ex. Em regra a sentença é liquidada 
pelo próprio juízo que proferiu a sentença genérica), 
pelo grau de jurisdição (recursos) e pela relação entre 
a ação principal e as ações acessórias e incidentais (ex. 
Reconvenção e embargos de terceiro).

Também caracteriza-se a competência funcio-
nal em relação aos graus de jurisdição, alguns órgãos 
podem analisar as ações de maneira recursal ou origi-
nariamente (Ações que iniciam diretamente nos Tribu-
nais por exemplo).

 → Em Razão da Matéria (Ratione Materiae):
Definida em razão da natureza da causa (ex: Justiça 

do Trabalho, Justiça Militar, etc.). Trata-se de compe-
tência absoluta.
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 → Em Razão da Pessoa (Ratione Personae)
Estabelecido em razão das pessoas envolvidas (ex. 

Domicílio ou residência do alimentando para ação de 
alimentos)

Quando a União for autora, o domicílio é o do réu. 
Quando a União for ré, o autor pode optar entre seu 
domicílio, o da ocorrência do fato que deu origem à 
demanda ou o Distrito Federal.

Nos termos da Constituição Federal, nas causas em 
que for parte a União, Autarquia Federal ou Empresa 
Pública Federal, a competência será da Justiça Federal 
(salvo tratar-se de falência, acidente de trabalho ou 
matérias sujeitas à apreciação da Justiça do Trabalho 
ou Eleitoral).

Art. 109 - CF - Aos juízes federais compete processar 
e julgar: 
I. as causas em que a União, entidade autár-

quica ou empresa pública federal forem in-
teressadas na condição de autoras, rés, as-
sistentes ou oponentes, exceto as de falência, 
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Art. 94 - CPC - A ação fundada em direito pessoal e a 
ação fundada em direito real sobre bens móveis serão 
propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.
§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será deman-
dado no foro de qualquer deles.
§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do 
réu, ele será demandado onde for encontrado ou no 
foro do domicílio do autor.
§ 3º Quando o réu não tiver domicílio nem residên-
cia no Brasil, a ação será proposta no foro do domicí-
lio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a 
ação será proposta em qualquer foro.
§ 4º Havendo dois ou mais réus, com diferentes domi-
cílios, serão demandados no foro de qualquer deles, 
à escolha do autor.
Art. 95 - CPC - Nas ações fundadas em direito real sobre 
imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode 
o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de 
eleição, não recaindo o litígio sobre direito de proprie-
dade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarca-
ção de terras e nunciação de obra nova.
Art. 96 - CPC - O foro do domicílio do autor da herança, 
no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, 
a arrecadação, o cumprimento de disposições de 
última vontade e todas as ações em que o espólio for 
réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. É, porém, competente o foro:
I. da situação dos bens, se o autor da herança 

não possuía domicílio certo;
II. do lugar em que ocorreu o óbito se o autor 

da herança não tinha domicílio certo e 
possuía bens em lugares diferentes.

Art. 97 - CPC - As ações em que o ausente for réu 
correm no foro de seu último domicílio, que é 
também o competente para a arrecadação, o inven-
tário, a partilha e o cumprimento de disposições tes-
tamentárias.
Art. 98 - CPC - A ação em que o incapaz for réu se pro-
cessará no foro do domicílio de seu representante.
Art. 99 - CPC - O foro da Capital do Estado ou do Terri-
tório é competente:
I. para as causas em que a União for autora, 

ré ou interveniente;
II. para as causas em que o Território for 

autor, réu ou interveniente.

Parágrafo único. Correndo o processo perante outro 
juiz, serão os autos remetidos ao juiz competente da 
Capital do Estado ou Território, tanto que neles inter-
venha uma das entidades mencionadas neste artigo.
Excetuam-se:
I. o processo de insolvência;
II. os casos previstos em lei.
Art. 100 - CPC - É competente o foro:
I. da residência da mulher, para a ação de se-

paração dos cônjuges e a conversão desta 
em divórcio, e para a anulação de casamen-
to; (Redação dada pela Lei nº 6.515, de 1977)

II. do domicílio ou da residência do alimentan-
do, para a ação em que se pedem alimentos;

III. do domicílio do devedor, para a ação de 
anulação de títulos extraviados ou destruídos;

IV. do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré 

a pessoa jurídica;
b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto 

às obrigações que ela contraiu;
c) onde exerce a sua atividade principal, para 

a ação em que for ré a sociedade, que 
carece de personalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para 
a ação em que se Ihe exigir o cumprimento;

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

ou gestor de negócios alheios.
Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano 
sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, 
será competente o foro do domicílio do autor ou do 
local do fato.

01. (CESPE) É critério geral que a competência se es-
tabelece pelo local em que ocorreu o fato.

ERRADO. Nos termos do Art.94 do CPC, o critério que 
estabelece a regra geral de competênia é definida 
pelo foro do domicílio do réu.

Competência Relativa
Ela é estabelecida em razão do valor ou do territó-

rio. Busca preservar o interesse das partes, assim, não 
pode ser pronunciada de ofício pelo magistrado (em 
regra), devendo ser provocada pelo réu.

Exceção: Cláusula de eleição de foro em contrato 
de adesão – O Juiz a declara nula e remete o processo 
para o juízo de domicílio do réu.

Art. 112 do CPC - Parágrafo único. A nulidade da 
cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, 
pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará 
de competência para o juízo de domicílio do réu.

Arguida por meio de exceção de incompetência 
relativa, no prazo da defesa (15 dias), sob pena de pre-
clusão e consequente prorrogação da competência.

Art. 114 - CPC - Prorrogar-se-á a competência se dela 
o juiz não declinar na forma do parágrafo único do 
Art. 112 desta Lei ou o réu não opuser exceção decli-
natória nos casos e prazos legais.
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Assim, quando o autor ingressar com a ação em foro 
que não possui a competência territorial para aquela 
demanda, cumpre ao réu arguir essa irregularidade no 
prazo da contestação. Caso ele não o faça, ocorrerá a 
prorrogação da competência e esse foro se tornará então 
competente para julgar a demanda (o réu não poderá 
mais arguir a incompetência relativa, o foro que era in-
competente tornou-se competente em virtude da inércia 
do réu). Atenção que a prorrogação da competência 
ocorre apenas nas hipóteses de competência relativa.

Competência Absoluta
Fundada em razões de ordem pública, assim pode/

deve ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Pode ser 
arguida por todos os sujeitos processuais.

Pode ser deduzida a qualquer momento no 
processo, mas caso o réu não o faça no prazo da con-
testação (através de preliminar) ou na primeira opor-
tunidade em que couber falar nos autos, será res-
ponsabilizado pelo pagamento das custas. Pode ser 
feito de qualquer forma e não apenas através de peça 
autônoma de exceção de incompetência.

Uma vez reconhecida, somente os atos decisórios 
serão nulos, sendo os autos remetidos para o juízo 
competente (os demais atos são aproveitados).

Pode ser reconhecida até mesmo após o trânsito 
em julgado, por meio de Ação Rescisória.

Cuidado que no caso de reconhecimento da in-
competência absoluta, o processo não é extinto sem 
julgamento do mérito, ele será remetido para o juízo 
competente.

Art. 113 - CPC - A incompetência absoluta deve ser 
declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer 
tempo e grau de jurisdição, independentemente de 
exceção.
§ 1º Não sendo, porém, deduzida no prazo da con-
testação, ou na primeira oportunidade em que Ihe 
couber falar nos autos, a parte responderá integral-
mente pelas custas.
§ 2º Declarada a incompetência absoluta, somente 
os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os 
autos ao juiz competente.

01. (CESPE) A incompetência absoluta poderá ser 
arguida pelo réu por ocasião da contestação. 
Não o fazendo nesse momento processual, ele 
somente poderá suscitá-la em alegações finais.

ERRADO. A incompetência absoluta pode ser arguida 
em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive 
após o trânsito em julgado, via ação rescisória.

Modificação da Competência
A competência em razão do valor e do território 

poderá ser modificada pela Conexão (duas ou mais 
ações com objeto ou causa de pedir comum) ou Conti-
nência (identidade de partes e de causa de pedir, mas 
o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das 
outras).

Nesses casos o Juiz (de ofício ou mediante reque-
rimento) poderá ordenar a reunião desses processos 
para que sejam decididos simultaneamente.

A competência em razão do território ou do valor 
também pode ser alterada por convenção das partes, 
sendo que o foro contratual obriga os herdeiros e su-
cessores das partes (mas a competência em razão da 
matéria e hierarquia – absoluta – é inderrogável por 
convenção das partes).

Modificação da competência - apenas no caso de 
competência relativa (território/valor).

Prevenção
Trata-se da regra que define qual o juízo competente 

no caso de reunião de processos em virtude da conexão.
Se a competência for de foros diversos, será 

prevento o juiz que realizar a primeira citação válida no 
processo (Art. 219). Caso trate-se mesma competên-
cia territorial (mesmo foro), estará prevento o juiz que 
primeiro despachar no processo (Art. 106). 

Assim, em caso de reunião de processos, se as 
ações estiverem tramitando perante juízos de foros 
diversos, será competente para apreciá-las o juízo que 
realizou a primeira citação. Caso estejam tramitando 
em foros da mesma competência territorial, será com-
petente o juízo que primeiro despachar no processo.
Prevenção:

 ˃ Foros diversos - citação;
 ˃ Mesmo foro - despacho.

01. (CESPE) Na hipótese de estarem correndo em 
separado ações conexas perante juízes que 
tenham mesma competência territorial, conside-
rar-se-á prevento o juiz do processo no qual, em 
primeiro lugar, tiver ocorrido a citação válida.

ERRADO. Se as ações conexas forem reunidas e tra-
tando-se de juízes com a mesma competência territo-
rial (mesmo foro), estará prevento (será o competen-
te para julgar) o que primeiro despachar no processo 
(e não aquele que realizou a primeira citação válida, 
esse critério é utilizado em caso de foros diversos).

Conflito de Competência
 ˃ Negativo: dois ou mais juízes entendem não possuir 

competência para apreciar e julgar o processo.
 ˃ Positivo: dois ou mais juízes entendem ser com-

petentes para apreciar e julgar o processo.
O conflito pode ser suscitado por qualquer das 

partes, pelo MP ou pelo juiz (MP ouvido em todos os 
processos de conflito de competência, tendo qualida-
de de parte quando for ele quem suscitou o conflito).

A parte que ofereceu exceção de incompetência não 
pode suscitar o conflito (a doutrina que não pode fazer 
os dois ao mesmo tempo, mas em momentos diferen-
tes pode. Cuidado com a afirmação, ela estará correta se 
a banca estiver cobrando apenas o texto de lei, mas em 
alguns casos, dependendo do enunciado, a banca pode 
estar cobrando essa interpretação doutrinária).

Se no tribunal existir jurisprudência dominante, o 
relator poderá decidir de plano o conflito de compe-
tência.

01. (FCC) A indeclinabilidade é uma característica:
a) Da ação
b) Da jurisdição
c) Do processo
d) Da lide
e) Do procedimento
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02. (FCC) O princípio da inércia da jurisdição significa 
que:

a) Nenhum Juiz prestará a tutela jurisdicional senão 
quando a parte ou o interessado a requerer, nos 
casos e forma legais. 

b) Todos os atos processuais dependem de preparo. 
c) A lei processual só admite a submissão da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, se houver 
recurso voluntário da parte. 

d) O Juiz não determinará a emenda da petição 
inicial, salvo se o réu arguir sua inépcia.

e) Ao Juiz é vedado impulsionar o processo, cabendo 
somente à parte requerer o que entender neces-
sário.

03. (CESPE) A jurisdição civil pode ser contenciosa ou 
voluntária, esta também denominada graciosa 
ou administrativa. Ambas as jurisdições são 
exercidas por juízes, cuja atividade é regulada 
pelo Código de Processo Civil, muito embora a 
jurisdição voluntária se caracterize pela adminis-
tração de interesses privados pelos órgãos juris-
dicionais, ou seja, não existe lide ou litígio a ser 
dirimido judicialmente.

Certo (   )                Errado (   )
04. (FCC) Jurisdição é:

a) A faculdade atribuída ao Poder Executivo de 
propor e sancionar leis que regulamentem situa-
ções jurídicas ocorridas na vida em sociedade. 

b) A faculdade outorgada ao Poder Legislativo de re-
gulamentar a vida social, estabelecendo, através 
das leis, as regras jurídicas de observância obri-
gatória. 

c) O poder das autoridades judiciárias regularmen-
te investidas no cargo de dizer o direito no caso 
concreto. 

d) O direito individual público, subjetivo e 
autônomo, de pleitear, perante o Estado a 
solução de um conflito de interesses.

e) O instrumento pelo qual o Estado procede à 
composição da lide, aplicando o Direito ao caso 
concreto, dirimindo os conflitos de interesses.

05. (FCC) Fala-se que uma ação é idêntica à outra 
quando tiver:

a) Fundamentos e pedidos de mesma natureza.
b) A mesma natureza. 
c) O mesmo pedido e as mesmas partes. 
d) O mesmo pedido, as mesmas partes e mesma 

causa de pedir. 
e) O mesmo pedido e mesma causa de pedir.

06. A respeito da jurisdição e da ação, considere:
I. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão 

quando a parte ou o interessado a requerer, nos 
casos e formas legais.

II. O direito de ação é objetivo, decorre de uma pre-
tensão e depende da existência do direito que se 
pretende fazer reconhecido e executado.

III. Na jurisdição voluntária, não há lide, tratando-se 
de forma de administração pública de interesses 
privados. 

É correto o que se afirma APENAS em: 
a) II
b) II e III
c) I
d) I e II
e) I e III

07. (FCC) No que concerne à jurisdição e à ação, é IN-
CORRETO afirmar: 

a) Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

b) O interesse do autor pode limitar-se à declara-
ção da existência ou da inexistência de relação 
jurídica.

c) Ocorrendo violação do direito não é admissível a 
ação declaratória.

d) Para propor ou contestar a ação é necessário ter 
legitimidade e interesse.

e) Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão 
quando a parte ou o interessado a requerer, nos 
casos e forma legais.

08. (FCC) No que concerne à Jurisdição e à Ação, de 
acordo com o Código de Processo Civil, é correto 
afirmar que:

a) A jurisdição civil contenciosa e voluntária é 
exercida pelos juízes e membros do Ministério 
Público em todo o território nacional. 

b) O juiz prestará a tutela jurisdicional ainda que 
não haja requerimento da parte ou do interessa-
do, nos casos e formas legais.

c) Para propor ou contestar ação basta ter legitimi-
dade. 

d) Ninguém poderá pleitear, em regra, em nome 
próprio, direito alheio. 

e) O interesse do autor não pode limitar-se à decla-
ração de inexistência de relação jurídica.

09. (FCC) A respeito da jurisdição e da ação, é correto 
afirmar que:

a) O interesse do autor não pode limitar-se à decla-
ração da autenticidade de documento. 

b) É admissível a ação declaratória, ainda que tenha 
ocorrido a violação do direito. 

c) Não é necessário ter interesse e legitimidade 
para propor ou contestar a ação. 

d) O interesse do autor não pode limitar-se à de-
claração da existência ou inexistência de relação 
jurídica. 

e) O interesse do autor não pode limitar-se à decla-
ração da falsidade de documento.

10. (FCC) É totalmente correto afirmar que o direito 
de ação é um direito 

a) Subjetivo, privado, autônomo e concreto. 
b) Subjetivo, público, autônomo e abstrato. 
c) Objetivo, público e vinculado ao resultado do 

processo. 
d) Objetivo, privado e vinculado ao resultado do 

processo. 
e) Objetivo, privado, concreto e abstrato.

11. (FCC) São condições da ação: 
a) Citação do réu, possibilidade jurídica do pedido e 

interesse de agir. 
b) Competência do juiz, interesse de agir e legitimi-

dade das partes. 
c) Interesse de agir, legitimidade das partes e possi-

bilidade jurídica do pedido. 
d) Pagamento das custas iniciais do processo, 

achar-se a parte representada por advogado e 
competência do juiz. 

e) Não achar-se prescrita a pretensão, existência do 
direito pleiteado e legitimidade das partes.
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12. (CESPE) Uma das características da atividade ju-
risdicional é a sua inércia, razão pela qual, em 
nenhuma hipótese, o juiz deve determinar, de 
ofício, que se inicie o processo.

Certo (   )                Errado (   )
13. (FCC) No processo civil, a incompetência absoluta

a) não pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. 
b) deve ser alegada mediante exceção. 
c) só pode ser reconhecida pelo Juiz, não cabendo à 

parte deduzi-la. 
d) pode ser alegada em preliminar de contestação. 
e) se não for alegada no prazo da contestação, fica 

preclusa sua arguição no processo.
14. (FCC) A incompetência absoluta:

a) uma vez declarada, leva à nulidade somente dos 
atos decisórios, remetendo-se os autos ao juiz 
competente. 

b) uma vez declarada, sempre leva à extinção do 
processo, sem resolução do mérito. 

c) deve ser levantada por meio de exceção, a ser 
apensada aos autos principais. 

d) deve ser declarada após arguição preliminar, 
levando à nulidade de todo o processo. 

e) pode ser prorrogada, se o réu não opuser exceção 
declinatória nos casos e prazos legais.

15. (FCC) O foro contratual pode modificar a compe-
tência em razão:

a) da hierarquia e da matéria. 
b) do valor, apenas. 
c) do território, apenas. 
d) da hierarquia, apenas. 
e) do valor e do território.

16. (FCC) José, residente e domiciliado fora do Brasil, 
pretende ajuizar no Brasil ação fundada em 
direito real sobre bem móvel em face de João, 
também residente e domiciliado fora do Brasil. A 
ação 

a) poderá ser proposta em qualquer foro. 
b) só poderá ser ajuizada no foro do último domicí-

lio de João no Brasil. 
c) só poderá ser ajuizada no foro do último domicí-

lio de José no Brasil. 
d) só poderá ser ajuizada no foro do local onde 

estiver o bem móvel. 
e) só poderá ser proposta no foro da última residên-

cia de João no Brasil.
17. (FCC) Poderá modificar-se pela conexão ou conti-

nência a competência em razão:
a) da matéria e da hierarquia. 
b) do valor, apenas. 
c) do valor e do território. 
d) da hierarquia, apenas. 
e) da matéria, apenas.

18. (FCC) É competente o foro do:
a) domicílio ou da residência do alimentante para a 

ação em que se pedem alimentos. 
b) domicílio ou residência do alimentante para a 

ação de investigação de paternidade, quando 
cumulada com a de alimentos. 

c) lugar do extravio ou da destruição para a ação de 
anulação de títulos extraviados ou destruídos. 

d) domicílio do autor para a ação em que for ré a 
sociedade que carece de personalidade jurídica. 

e) lugar do ato ou fato para a ação em que for réu o 
administrador ou gestor de negócios alheios.

19. (FCC) A respeito das modificações da competên-
cia, considere:

I. As partes podem modificar a competência em 
razão da matéria, elegendo o foro onde serão 
propostas as ações oriundas de direitos e obriga-
ções contratuais.

II. O foro contratual não obriga os herdeiros e su-
cessores das partes.

III. Havendo conexão ou continência, o juiz pode, de 
ofício, ordenar a reunião de ações propostas em 
separado, a fim de que sejam decididas simulta-
neamente. 

Está correto o que se afirma APENAS em:
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II. 
d) II e III. 
e) III.

20. (CESPE) Se for ajuizada ação de separação judicial 
perante vara do trabalho, o juiz deverá conhecer 
da incompetência de ofício.

Certo (   )                Errado (   )

01 B 11 C
02 A 12 ERRADO
03 CERTO 13 D
04 C 14 A
05 D 15 E
06 E 16 A
07 C 17 C
08 D 18 E
09 B 19 E
10 B 20 CERTO
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