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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A1: Avaliação Regimental= 5,0 pontos = 10 questões
alternativas e data definida pela Pró-Reitoria

A2: Avaliação e atividade= 5,0 pontos (4 + 1)
• AVALIAÇÃO PARCIAL: 4,0 PONTOS - avaliação e um trabalho

interdisciplinar valendo até 1,0 ponto (CÓPIA ZERA!!!!)

• PROJETO INTERDISCIPLINAR: 1,0 PONTO - consiste no
desenvolvimento de uma atividade que exija do aluno a pesquisa, o
envolvimento com a prática e a interdisciplinaridade (CÓPIA
ZERA!!!!).

AF: Avaliação Final = 5,0 pontos = 10 questões alternativas e
data definida pela Pró-Reitoria conforme calendário acadêmico
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LINHA PROCESSUAL

PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: inercia - causalidade – ônus da prova – multas –
nulidades – FUTURO CPC: JURISPRUDÊNCIA – IRDR “demandas repetitivas” – etc.



FASES PROCESSUAIS (PROCEDIMENTOS)

COMUM – ESPECIAL

• Postulatória: inicia com o ajuizamento da ação e vai até a resposta do réu – arts. 318 a 346 do CPC

• Ordinatória: compreende as providências preliminares e o saneamento do processo – arts. 346 a 357

• Instrutória: compreende a produção de provas, antes e durante a AIJ – arts. 358 a 488)

• Decisória: arts. 485 a 495 CPC

• Recursal: apelação – agravos – Resp – RE – Embargos etc.

• Execução: cumprimento de sentença, arts. 513 a 538 CPC
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CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS

Art. 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. § 1º Será expedida carta para a
prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal...

REGIME DE COOPERAÇÃO (QUANDO EXCEDER JURISDIÇÃO) - ART. 237. SERÁ EXPEDIDA CARTA:

I - de ordem, pelo tribunal, na hipótese do § 2º do art. 236;

II - rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica
internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro;

III - precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na
área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por
órgão jurisdicional de competência territorial diversa;

IV - arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área
de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo
arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória.

Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na justiça federal ou em tribunal superior
houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual
da respectiva comarca.

RESUMO

CARTA PRECATÓRIA comunicação entre juízos que estão em comarcas diferentes

CARTA ROGATÓRIA é uma forma de comunicação entre o judiciário de países diferentes.

CARTA DE ORDEM juiz de hierarquia superior expede esta carta para que outro de
hierarquia inferior pratique o ato necessário.



REQUISITOS ESSENCIAIS DAS CARTAS

Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória:

I - a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato;

II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato
conferido ao advogado;

III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto;
IV - o encerramento com a assinatura do juiz.

ATENTE PERÍCIA SÓ NO DOCUMENTO ORIGINAL: § 2º “quando o objeto da carta for EXAME
PERICIAL sobre documento, este será remetido em ORIGINAL, ficando nos autos reprodução
fotográfica”.

COMUNICAÇÃO IMEDIATA

Art. 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem,
a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio
eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.

DEPRECANTE: que decidiu pelo ato e emitiu a solicitação.

DEPRECADO: que recebe solicitação de cumprimento de ato judicial.



PRAZO PARA CUMPRIMENTO
Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à

facilidade das comunicações e à natureza da diligência. § 1º As partes deverão ser
intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. § 2º Expedida a carta, as partes
acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual
compete a prática dos atos de comunicação. § 3º A parte a quem interessar o
cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja
cumprido.

EFEITO ITINERANTE
Art. 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser

ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se
praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será
imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes.

EFEITO ITINERANTE? confere ao juízo deprecado a prerrogativa de remetê-la a um
terceiro juízo, e assim sucessivamente, sem exigir a chancela do juízo deprecante.

“PREFERENCIALMENTE” POR MEIO ELETRÔNICO
Art. 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico,

caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei.



POSSIBILIDADE DE ENVIAR CARTA DE ORDEM E PRECATÓRIO POR TELEFONE OU TELEGRAMA

ATENTE: TELEFONE OU TELEGRAMA NÃO SE APLICA AS CARTAS ROGATÓRIAS

Art. 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone
ou por telegrama conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no art.
250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade.

“O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS NÃO ESTÁ NOMUNDO” “non quod est in actis non est in mundo”

O registro do conteúdo da diligência deprecada se dará através de anotações
realizadas pelo escrivão ou chefe de secretaria do juízo de destino e juntada nos autos.

Art. 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo
deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em
que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira
vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto
aos requisitos, o disposto no art. 264. § 1º O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo
dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do
tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos
da carta e solicitando-lhe que os confirme. § 2º Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe
de secretaria submeterá a carta a despacho.



DEPOSITAR AS DE$PESA$ NO JUÍZO DEPRECANTE

Art. 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico
e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou
no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que
serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato.

O quê significa “DE OFÍCIO”? (exemplos: prescrição, produção de provas,
expedição de ofício ao Ministério Público, designar audiência etc.)
FONTE: https://www.tjsp.jus.br/UtilidadePublica/UtilidadePublica/CartasPrecatorias

RECOLHIMENTO: www.tjsp.jus.br/PortalCustas

VALORES: www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/ReproducaoPecasProcesso

PRECATÓRIA = 10 UFESP

1 UFESP 2022 = R$ 31,97

DARE-SP – CÓDIGO 233-1

TOTAL R$ 319,70

https://www.tjsp.jus.br/UtilidadePublica/UtilidadePublica/CartasPrecatorias
http://www.tjsp.jus.br/PortalCustas
http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/ReproducaoPecasProcesso


DEVOLUÇÃO DA CARTA SEM CUMPRIMENTO (JUSTIFICATIVA)

Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:

I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;

II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia (parag. único: neste caso, deve
remeter ao juízo que entender competente);

III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

ATENTE: ONDE PROTOCOLAR A DEFESA OU RESPOSTA DE UMA CARTA? Vide REGRAS/EXCEÇÕES:

*arts. 340 CPC:... “incompetência relativa ou absoluta a defesa poderá ser
protocolada no domicílio do réu”. CONTUDO, A PRÁTICA: “Tratando-se de processo eletrônico,
em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC”

VIDE EXCEÇÃO PROCESSO ELETRÔNICO: “AGRAVO DE INSTRUMENTO CITAÇÃO E PRAZO PARA DEFESA
PRERROGATIVAS DO ART. 340 DO NCPC PROTOCOLO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO RÉU. AUTOS ELETRÔNICOS.
art. 340 do CPC que autoriza que o réu, quando residir em comarca distante e pretender suscitar tese de
incompetência, possa protocolar seu pedido na sua comarca, evitando deslocamento desnecessário e ônus
excessivo. INAPLICABILIDADE DE TAL PREVISÃO NOS CASOS DE PROCESSOS ELETRÔNICOS, cujo protocolo de peças
é digital e o acesso integral aos autos é possibilitado às partes e seus patronos, inexistindo peticionamento físico...
RECURSO IMPROVIDO. TJSP; Agravo de Instrumento 2167580-65.2016.8.26.0000”.

*arts. 914 “§ 2º “na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo
deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo
deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da
avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado...”

CUPRIMENTO DA CARTA

Art. 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no PRAZO DE 10 DIAS, independentemente
de traslado, pagas as custas pela parte.



MODELO CARTA PRECATÓRIA



CITAÇÃO

DEFINIÇÃO

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado
PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45
(quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

PRESSUPOSTO PROCESSUAL
Art. 239. Para a validade do processo é INDISPENSÁVEL a CITAÇÃO do réu ou do

executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência
liminar do pedido.

CITAÇÃO ≠ INTIMAÇÃO

-Finalidade?

-Quantas vezes no processo?

-Destinatário?

-Consequências?

-Custos? 03 UFESPs = R$ 95,91 por ato

-Forma “ordem de citação – art. 246 CPC”
-Prazo art. 231 CPC “juntada...”



EXEMPLO CARTA DE ORDEM: juiz determina a amplitude do direito a não
autoincriminação...

Fonte Processo CNJ 1516901-47.2018.8.26.0451



DAS INTIMAÇÕES

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência A ALGUÉM dos atos e dos
termos do processo.

§ 1º É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte
por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do
aviso de recebimento.

§ 2º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão
ou da sentença.

§ 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão
de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial (VIDE ART. 75 CPC).

ATENTE: “o processo é formado em relação ao réu a partir do momento em que a
sua citação é realizada e os atos seguintes são comunicados a todos os interessados
através de intimações”.

PRECLUSÃO: “dormientibus non sucurrit ius" , ou seja, “o direito não socorre aos
que dormem” - Art. 223 CPC: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual...”



Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio
eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único: Aplica-se inclusive ao Ministério Público, à
Defensoria Pública e à Advocacia Pública...

INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DOE – “DiOE” – DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



INTIMAÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Art. 272. § 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o
nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na OAB.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de
seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB, ou, se assim requerido, da sociedade de
advogados. (§ 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas). - ... deve corresponder ao
nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na OAB.

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam
feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. COMO FICA A
PETIÇÃO: “Sob pena de nulidade, requer que as publicações sejam veiculadas
em nome do advogado Dr. ..., OAB...”

“CARGA” = RETIRADA “PROCESSO ELETRONICO?”: A retirada dos autos do cartório ou da
secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de
advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará
intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

PRIMEIRA OPORTUNIDADE: A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do
próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.



INTIMAÇÃO PESSOAL OU PELOS CORREIOS É EXCEÇÃO

Art. 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade
publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os
atos do processo os advogados das partes:

I - pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo;

II - por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo.

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO: DESTINATÁRIO DA INTIMAÇÃO?

PARTE = ADVOGADO

DEMAIS SUJEITOS = Correios ou diretamente no balcão (outra forma)
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se
presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

ATENTE: MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos
autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada
aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.



OFICIAL DE JUSTIÇA = MODALIDADE EXCEPCIONAL DE INTIMAÇÃO

Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por
meio eletrônico ou pelo correio.

§ 1º A certidão de intimação deve conter:

I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível,
o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu;

II - a declaração de entrega da contrafé;
III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado.

§ 2º Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.
CERTIDÃO EMITIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA REALIZADA VIRTUALMENTE.
NÃO COMPROVADO PREJUÍZO DECORRENTE DA PENA DE CONFISSÃO. Recurso contra decisão proferida em
audiência, que reconheceu ausência da parte e aplicou-lhe a pena de confesso. Verifica-se que, diferente do
alegado pela agravante, não restou demonstrada a efetiva impossibilidade de comparecimento de seu sócio
na audiência realizada nos autos principais, notadamente porque o referido ato foi realizado na forma
telepresencial, através do sistema Microsoft Teams. Também não há que se falar em nulidade processual por
ausência de intimação do representante da ré. A certidão dos autos principais (fl. 1156) possuí presunção
relativa de veracidade, na medida em que emanada de oficial de justiça, que possui fé pública. E, tendo em
vista a ausência de prova em contrário da empresa ré - que inclusive se manifestou nos autos antes da
audiência sem dar qualquer explicação sobre a ausência de localização - é caso de manter o que foi ali
certificado. Ademais, é nítido que o sócio da ré tinha conhecimento sobre a realização do ato, tanto que
houve manifestação prévia com apresentação de atestado médico visando a sua redesignação. Registre-se
que a pena de confesso, decorrente da ausência do representante da ré em audiência não implicou, até o
momento, a existência de efetivo prejuízo a parte... DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. TJSP; Agravo
de Instrumento TJSP 2084196-97.2022.8.26.0000.



JUIZADO ESPECIAL TEM TRATAMENTO ESPECIAL

ATENTE: LEI N. 9.099/95 NÃO É CPC!!!!

EXEMPLO DE DECISÃO: “ficam as partes cientes e advertidas de que os prazos processuais
serão contados da citação, intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada aos
autos do mandado ou carta precatória, nos moldes do Enunciado nº 10 do Conselho
Supervisor do Sistema de Juizados Especiais do E. TJSP, não se aplicando, portanto, as
regras gerais do artigo 231 do Novo Código de Processo Civil”.



1- As intimações realizam-se, sempre que possível, se darão:

A- pelos Correios

B- por meio eletrônico

C- Edital

D- pessoalmente

E- fumaça

Dica: 270 CPC



2-

Ato pelo qual o réu é convocado PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL é

A- Citação

B- intimação

C- notificação

D- convocação

E- interpelação



3-

Incumbe ao ... redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas
precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício

A- Escrivão

B- juiz

C- oficial de justiça

D- advogado

E- Ministro da justiça

ART. 152 CPC



4-

É(são) requisito(s) de uma carta precatória, EXCETO

A- nome do juiz,

B- determinação do cumprimento,

C- prazo para cumprimento,

D- petição e cópia da procuração conferido ao advogado,

E- todas as alternativas estão corretas.

Art. 260 CPC



5-

“Nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, a prescrição intercorrente
ocorre quando - proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão - o
feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por culpa da exequente,
podendo, ainda, ser decretada EX OFFICIO pelo magistrado, desde que
previamente ouvida a Fazenda Pública... AgRg no REsp 1271917/PE).

O termo jurídico ex officio, também conhecido “de ofício”, está mais
associado a:

A- instituto da prescrição,

B- ofício da magistratura;

C- instituto civil da culpa,

D- suspensão processual;

E- autonomia no pronunciamento sem a provocação da parte contrária.



6-

Complete a frase:

“Geralmente, a modalidade de comunicação mais frequente no processo se
dá através de ....”:

A- citação

B- intimação 

C- notificação

D- interpelação

E- convocação



7-

Determinado juiz quer ouvir o depoimento de uma determinada.
Considerando que se trata da primeira chamada para depor, tecnicamente e
corretamente estamos diante de uma:

A- citação

B- intimação 

C- notificação

D- interpelação

E- convocação



8- Rodrigo processou Augusto diante de ofensas lançadas em rede social. Rodrigo
promove ação reparatória em São Paulo e Julio reside em Araras. Neste caso,
preferencialmente a citação se dará através de:

A- carta precatória,
B- carta rogatória,
C- carta de ordem,
D- carta arbitral,
E- meio eletrônico.

JURISPRUDÊNCIA:
“COMPETÊNCIA. Ação de indenização de danos morais em razão de ofensas divulgadas
via internet. Ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor. Determinação da
remessa dos autos ao foro do domicílio do réu - Inadmissibilidade - Presunção de que o
prejuízo à honra, à imagem e ao nome da vítima seria maior no local de sua esfera de
convívio social, atraindo a aplicação da regra especial inserta no art. 53, VI, "a", do CPC.
Precedentes. Declaração de incompetência cassada Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2235992-72.2021.8.26.000”
DICA: ART. 246



9-

Complete a frase:

Em respeito ao princípio da publicidade, sob pena de nulidade, que deve ser
arguida na primeira oportunidade que a parte dispuser para falar nos autos, sob
pena de .....

A- preclusão

B- notificação 

C- notificação

D- prescrição

E- decadência

Dica: art. 278



10-

O teor certificado pelo Oficial de Justiça de uma citação e uma avaliação de
bens penhoráveis realizados e juntados em determinado processo goza:

A- avaliação goza de presunção absoluta de veracidade e citação goza de
presunção relativa,

B- citação goza de presunção absoluta de veracidade e avaliação goza de
presunção relativa,

C- não é atribuição do oficial fazer avaliação de bens,

D- citação e avaliação gozam de presunção absoluta de veracidade,

E- citação e avaliação gozam de presunção relativa de veracidade;



11- Os despachos, as decisões interlocutórias, o
dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos
serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. No
caso acima o prazo para apresentar contestação é
dia?

A-03/05 B-04/05 C- 05/05 D-02/05 E- NDA

Vide regra do arts. 219 e 224 CPC

ARTS. 30, 31 LEI 9.099/95



12-

Kaique teve êxito numa ação que tramitou na justiça arbitral. Neste caso, o
cumprimento se dará na justiça através:

A- carta arbitral,

B- carta rogatória

C- carta de ordem

D- carta precatória

E- carta de amor

Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido,
prescinde de forma específica e pode ser executado como: § 1º As cartas de
ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.



13-
Kaique teve êxito numa ação que tramitou na justiça italiana. Neste caso o

cumprimento da decisão no Brasil se dará na justiça:

A- federal
B- carta rogatória
C- STJ
D- carta precatória
E- estadual

dica1: Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão
estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. § 1º A decisão interlocutória estrangeira
poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória.

REQUISITOS art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: I - ser proferida por
autoridade competente; II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; III - ser eficaz no país em que
foi proferida; IV - não ofender a coisa julgada brasileira; V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que
a dispense prevista em tratado; VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública.

dica2: art. 965



14-

A comunicação entre juízos que estão em comarcas diferentes se dá:

A- carta de ordem

B- carta arbitral 

C- carta precatória

D- carta rogatória

E- carta de sentença



15-

A intimação de réu condenado para o cumprimento de sentença, caso tenha
procurador constituído nos autos, será feita preferencialmente por:

A- diário oficial;

B- mandado,

C- meio eletrônico.

D- edital,

E- carta com aviso de recebimento;



16-

Complete a frase:

"O procedimento da carta _______, perante o Superior Tribunal de Justiça é
de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido
processo legal".

a) rogatória

b) Rogatória

c) arbitral

d) precatória



17- CESPE/CEBRASPE - TJ PA - Auxiliar Judiciário - 2020

O juiz e os auxiliares da justiça de uma localidade não têm competência para
praticar diligências em comarcas diferentes das que estão lotados. Nesse
contexto, pode ser necessário, por exemplo, solicitar a avaliação de bens passíveis
de penhora que estejam em localidade diferente daquela em que corre o processo.
Em situações como essa, expede-se ato de comunicação processual entre órgãos
do Poder Judiciário, de modo a respeitarem os limites territoriais de competência
das comarcas.

Tal ato de comunicação processual denomina-se

A- carta precatória.

B- carta rogatória.

C- carta de mandado.

D- carta de autorização.

E- carta de ordem.



18- VUNESP (atente, conteúdo processo penal, mas DPC dá a resposta).

A citação por precatória deve ser realizada:

A- no juízo do lugar do crime.

B- com dia e hora marcada.

C- se o réu estiver no território de outra comarca,

D- a requerimento do Ministério Público;

E- somente nos casos urgentes;



19- FGV

Na instrução de uma demanda judicial que tramita na comarca de Maceió,
foi requerida pela parte autora a oitiva de uma testemunha que tem domicílio em
área territorial que pertence à comarca de Porto Calvo. Ocorre que expedida a
carta precatória para a referida oitiva, percebeu o juízo deprecado que a
testemunha residia na área abrangida pela comarca de Maragogi.

Nesse cenário, deverá o juízo de Porto Calvo:

A- cumprir a carta, pelo princípio da tempestividade dos atos processuais;

B- devolver a carta ao juízo de Maceió, para que lá seja encaminhada ao
juízo de Maragogi;

C- remeter a carta ao juízo de Maragogi, em face do seu caráter itinerante,

D- suscitar conflito de competência ao Tribunal de Justiça para que este
decida qual o juízo competente.

E- devolver a carta ao juízo de Maceió para que este suscite o conflito de
competência.



20-

O juízo arbitral, no curso de um processo, deferiu o requerimento de tutela
provisória ao demandante. Para que seja efetivada a referida medida urgente, foi
requerida ao Poder Judiciário a cooperação judiciária para o ato.

Nesse cenário, deverá ser expedido(a):

a) carta rogatória;

b) carta precatória;

c) carta de ordem;

d) carta arbitral;

e) pedido de auxilio direto;



21- OAB Prova (atente, conteúdo processo do trabalho, mas DPC dá a resposta).

Expedida carta precatória executória numa demanda trabalhista, o juízo
deprecante cita o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte. Então, o
oficial de justiça retorna e penhora um dos imóveis do executado, avaliando-o e
garantindo o juízo. Imediatamente o executado ajuíza embargos de devedor,
alegando que o bem penhorado foi SUBAVALIADO, apresentando a documentação
que entende provar que o valor de mercado do bem é muito superior àquele
lançado no auto pelo oficial de justiça. Sobre a hipótese apresentada, de acordo
com a legislação em vigor e o entendimento consolidado do TST, assinale a opção
que, justificadamente, indica o juízo competente para apreciar os embargos.

A- O juízo deprecante é competente, pois dele se origina a execução.

B- O julgamento poderá competir aos juízos deprecante ou ao deprecado,
porque a Lei não traz previsão.

C- O juízo deprecado será competente, porque a matéria se refere a suposto
vício na penhora,

D- A Lei e a jurisprudência são omissas a respeito, daí porque a parte poderá
escolher qual dos juízos apreciará os embargos.



22- FCC - 2021 - TJ-SC - Técnico Judiciário Auxiliar

De acordo com o Código de Processo Civil, a carta rogatória será expedida
para que órgão jurisdicional

A- integrante de outro ramo da Justiça brasileira pratique ou determine o
cumprimento de ato relativo a pedido de cooperação judiciária.

B- estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a
processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro;

C- brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua
competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária
formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa.

D- estrangeiro ou brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área
de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária
formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela
provisória,

E- da primeira instância pratique, na área de sua competência territorial, ato
objeto de determinação de Tribunal,


