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COMO ESTUDAR DIREITO PROCESSUAL CIVIL PARA O 
TJSP 

Olá pessoal, aqui é Ricardo Torques, professor de Processo Civil do Estratégia Concursos. A partir do edital 
anterior, vamos tecer considerações de como você deve estudar a disciplina de Direito Processual Civil no 
concurso para o TJSP, para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, realizado pela banca VUNESP. 

No Estratégia Concurso temos a finalidade de constituir um meio facilitador entre a decisão de estudar e a 
aprovação. Desde o momento que você decide até atingir sucesso, há um caminho não muito fácil a ser 
percorrido. Informações falsas, dúvidas e inseguranças estarão presentes e podem dificultar a sua 
preparação. Nossa pretensão é facilitar! Com base na experiência de concursos anteriores, pretendemos 
auxiliá-lo nessa caminhada para torná-la menos tortuosa e mais consistente. 

Claro, todo o esforço e dedicação são seus. Serão longos meses de preparação até a prova, que reunirá 
milhares de candidatos. 

Contudo, com um estudo correto, com materiais adequados, mantendo a motivação em alta, esse tempo 
passará “voando” e no mesmo sem ter a real noção disso, você estará preparado. Aí será uma questão de 
tempo até a nomeação e o ingresso no serviço público do Estado de São Paulo. 

Dessa forma, fiz uma análise da disciplina que leciono no Estratégia Concursos, o Direito Processual Civil, 
com foco na preparação para o concurso do TJSP.  

Antes de iniciarmos, gostaria de deixar minha página do Instagram para que você fique por dentro de 
novidades, resolva algumas questões atuais e debata alguns temas do Direito Processual Civil. 

@proftorques 

Além disso, segue meu Telegram, local em que concentro todas as informações relevantes e materiais que 
disponibilizo gratuitamente.  

https://t.me/dpcparaconcursos 

Vamos lá?! 

COMO ESTUDAR PROCESSO CIVIL PARA O TJSP 

A nós compete o estudo do Direito Processual Civil, que integra a parte dos “Conhecimentos em Direito”. 
Das 40 questões, considerando as demais disciplinas, Direito Processual Civil será objeto entre 7 e 10 
questões. Portanto, o estudo correto é fundamental para que você obtenha uma boa classificação. 

Como o edital anterior tem grandes chances de manter o mesmo conteúdo programático, precisamos dar 
atenção total à ementa e a alguns pontos base de central importância. A ementa do nosso edital, prevê: 

https://www.instagram.com/proftorques/
https://t.me/dpcparaconcursos
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3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil - com as alterações vigentes até a 
publicação do Edital – artigos 144 a 155; 188 a 275; 294 a 311 e do 318 a 538; 994 a 1026; 
Lei nº 9.099 de 26.09.1995 (artigos 3º ao 19) e Lei nº 12.153 de 22.12.2009 

Temos a cobrança de três leis processuais. 

Primeiramente, cobra-se o Código de Processo Civil. Em um primeiro momento temos a impressão de que o 
edital é singelo, contudo, não se engane! Vários e extensos assuntos são abrangidos. Esquematizando: 

 

Vamos falar objetivamente de cada um desses pontos? 

> arts. 144 a 155: a) impedimento e suspeição; e b) auxiliares da justiça (chefe de secretaria e oficial de 
justiça) 

A parte relativa ao impedimento e suspeição é sucinta, estudo muito bem as hipóteses de impedimento e 
de suspeição, que estão nos arts. 144 e 145 do NCPC. 

Em relação aos auxiliares de Justiça, restringiu a cobrança apenas do “ofício de justiça”, aquela composição 
mínima que envolve o chefe de secretaria (ou escrivão) e o oficial. Saiba bem as competência e distinções 
entre a atuação de ambos. 

> arts. 188 a 275: atos processuais 

Aqui temos que ficar atento às novidades em relação ao CPC73. Entre vários pontos importantes, 
destacamos: 

• prazos e contagem dos prazos processuais; 
• processo eletrônico; 
• negócio jurídico processual; e 
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• calendário procedimental. 

> arts. 294 a 311: tutela provisória 

O regramento da tutela provisória é uma das grandes novidades do novo Código. Esse assunto não estava 
no edital anterior e, agora, foi contemplado expressamente. Acreditamos, em face disso, que o assunto será 
cobrado neste concurso. Fique atento! 

> arts. 318 a 538: procedimento comum 

Esse é o ponto mais extenso do edital. São mais de 200 artigos, entre cujos temas devemos destacar os 
seguintes pontos: 

• petição inicial; 
• improcedência liminar do pedido e indeferimento da petição inicial; 
• contestação e reconvenção; e 
• teoria geral de provas. 

Embora você não possa deixar de estudar nenhum dos artigos acima, esses conteúdos são os mais 
importantes. 

> arts. 994 a 1.026: a) regras gerais dos recursos; e b) recursos em espécie 

Em relação à parte final do Código, temos os recursos. Nesse ponto destaca-se o estudo das disposições 
gerais. Será necessário estudar, também, o recurso de apelação, agravo de instrumento, agravo interno e 
embargos de apelação.  

Em relação ao CPC é isso! 

Além disso, são cobradas também as Leis dos Juizados Especiais. Temos a cobrança da Lei dos Juizados 
Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) e a Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009). A 
segunda norma será integralmente exigida, a segunda, abrangerá os 17 primeiros dispositivos, que tratam 
da parte processual civil dos Juizados Especiais.  

Temos, esquematicamente, os seguintes pontos: 
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São duas leis e poucos artigos. Certamente o assunto será cobrado na prova. Vale a pena estudá-los! 

Como dissemos, parece uma ementa pouco extensa, contudo, não é pouca coisa.  

Bons estudos! 

Prof. Ricardo Torques 

 

Juizados 
Especiais

Lei 9.099/1995

Competência

Juízes Conciliadores e Leigos

Partes

Atos Processuais

Pedidos

Citações e Intimações

Lei 12.153/2009 TUDO!
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