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COMO ESTUDAR PROCESSO CIVIL PARA TJSP 
+ 

RESUMÃO 
Neste material você encontra orientações de como estudar Direito Processual Civil para o TJSP 
2021, cargo de Escrevente e um resumão completo da matéria com os principais e mais incidentes 
conteúdos para a prova VUNESP. 

Gostaria de lembrá-los que faremos um Curso Completo de Direito Processual Civil gratuito para 
o TJSP. Serão 8 aulas, 32 horas líquidas, todos os pontos do edital! As nossas aulas começam no 
início de setembro e você não poderá perder NENHUM encontro! Todos os encontros ocorreram 
no período da manhã. 

Além de aula gratuitas, vamos disponibilizar aos nossos alunos um roteiro de aula no Telegram e 
uma bateria de questões para resolução pós-aula. 

Vamos informar e enviar todos os materiais em nossos canais de comunicação (Instagram e 
Telegram): 

https://t.me/dpcparaconcursos 

www.instagram.com/proftorques/ 

COMO ESTUDAR PROCESSO CIVIL PARA 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 boa 
classificação. 

Por se tratar de curso pós-edital, precisamos dar atenção à ementa e para alguns pontos base de 
central importância. A ementa do nosso edital, prevê: 
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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. 

rts. 188 a 275: atos processuais 
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arts. 144 a 155
impedimento e suspeição

auxiliares da justiça (chefe de secretaria e oficial de 
justiça)

arts. 188 a 275 atos processuais

arts. 294 a 311 tutela provisória

arts. 318 a 538 procedimento comum

arts. 994 a 1.014
regras gerais dos recursos

recurso de apelação
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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 

- 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 1.014: a) regras gerais dos recursos; e b) recurso de apelação 

Em relação à parte final do Código, temos os recursos. Nesse ponto destaca-se o estudo do recurso 
de apelação, único recurso em espécie mencionado na ementa do edital. 

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.  
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Temos, esquematicamente, os seguintes pontos: 

 

São duas leis, 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. Agora, vamos 
ao resumão! 

RESUMÃO 

Juiz e Auxiliares da Justiça 

IMPEDIMENTO SUSPEIÇÃO 
presunção absoluta de parcialidade presunção relativa de parcialidade 
Circunstâncias objetivas: 

Ä mandatário da parte, perito, membro do MP ou 
testemunha. 

Ä decidiu no feito em outro grau de jurisdição 

Ä advogado, defensor ou membro do MP (+ 
cônjuge/companheiro ou parente até 3º) 

Ä cônjuge/companheiro ou parente até 3º for parte no 
processo. 

Circunstâncias subjetivas: 

Ä amigo íntimo ou inimigo da parte ou advogado. 

Ä receber presentes de pessoa com interesse na 
causa 

Ä após iniciado o processo aconselhar ou subsidiar as 
despesas do processo. 

Ä credor ou devedor da parte (cônjuge/companheiro 
ou parente até 3º) 

Ä interessado no julgamento do processo. 

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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Ä sócio ou membro de direção ou de administração de PJ 
parte no processo. 

Ä herdeiro presuntivo, donatário ou empregador. 

Ä relação de emprego ou prestador de serviços de 
instituição parte no processo. 

Ä cônjuge/companheiro ou parente até 3º por advogado 
ou atue no escritório. 

Ä promover ação contra parte ou advogado. 

● Auxiliares Da Justiça 

Ä Atribuições do escrivão/chefe de secretaria: 

• Redação de ofícios, de mandados, de cartas precatórias e demais atos. 
• Efetivar as ordens judiciais. 
• Atuar nas audiências. 
• Guarda e responsabilidade dos autos dos processos. 
• Fornecimento de certidões. 
• Prática de atos meramente ordinatórios. 

Ä atribuições do ao oficial de justiça: 

• Executar as ordens determinadas pelo magistrado, com devolução posterior do mandado. 
• Auxiliar no exercício do poder de polícia pelo magistrado.  
• Certificar proposta de conciliação. 

Atos processuais 

● Publicidade dos Atos Processuais: REGRA 

Ä exceções 

• Interesse público ou interesse social; 

• Ações sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda 
de crianças e adolescentes; 

• Intimidade com sede constitucional; 

• Cláusula de confidencialidade em juízo arbitral. 

Nas exceções: acessam-se os autos apenas as partes e os respectivos procuradores; e o terceiro juridicamente 
interessado terá acesso apenas ao dispositivo da sentença e, se for o caso, do inventário e da partilha. 

● Prazos Processuais 

Ä INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO (antecedência mínima): 48 horas 
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Ä PRAZO SUBSIDIÁRIO: 5 dias 

Ä ATO PROCESSUAL PREMATURO: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 

Ä CONTAGEM DOS PRAZOS 

• Os prazos são contados apenas de segunda a sexta-feira. Essa modalidade de contagem não se aplica a prazos 
materiais.  

• Haverá a suspensão do prazo em sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense. 
• Haverá suspensão dos prazos entre os dias 20/dez a 20/jan. E não haverá audiência ou sessão de julgamento. 
• Haverá suspensão do prazo por obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo (art. 313, do CPC). 
• Haverá suspensão do prazo quando houver instituição de programa de autocomposição pelo Poder Judiciário. 
• Haverá prorrogação do prazo, por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso. 
• Haverá prorrogação do prazo em situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses, a depender da 

situação concreta. 

Ä Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 

Ä A citação, a notificação ou a intimação podem ocorrer de diversas formas no processo. Em razão disso, temos 
momentos distintos para que o prazo se inicie: 

FORMA COMEÇO DO PRAZO 
Pelos Correios Juntada aos Autos do Aviso de Recebimento. 
Por oficial de Justiça Juntada aos Autos do Mandato Cumprido. 
Por ato do escrivão ou do chefe de 
secretaria 

Na data atestada. 

Por edital Dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo Juiz. 
Via eletrônica Dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar (10 

dias). 
Por Diário de Justiça Data da publicação. 
Por retirada dos autos de cartório. Dia da carga. 

Ä renúncia do prazo 

• somente é possível a renúncia quando se tratar de prazo estabelecido exclusivamente a seu favor. 
• deve renunciar de modo expresso, com petição nos autos. 

Ä PRAZOS EM CASO DE LITISCONSÓRCIO (por procuradores diferentes, de escritórios distintos) 

• para todas as manifestações; 
• para qualquer juízo ou tribunal; e 
• independe de requerimento da parte. 
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Tutelas Provisórias 

 

Procedimento Comum 

Ø indeferimento da petição inicial (sem julgamento de mérito) 

� Inépcia da petição inicial: a) faltar pedido ou causa de pedir; b) pedido indeterminado (exceto se for caso 
legal de pedido genérico); c) falta de lógica entre narração e conclusão; e d) pedidos incompatíveis 

� Manifestamente ilegítima 

� Faltar interesse processual 

� Não manter endereço atualizado quando atuar em causa própria ou não proceder à emenda. 

Ø Improcedência liminar (com julgamento de mérito) 

� Pedido contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 

� Pedido contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 
em julgamento de recursos repetitivos. 

� Pedido em sentido adverso a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 
ou de assunção de competência; 

� Pedido contrário a enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

� Pedido contrário ao reconhecimento da prescrição e da decadência. 

● JULGAMENTO ANTECIPADO: forma de abreviar o processo. 

Ä Hipóteses de cabimento 

• TOTAL: 
o NÃO houver necessidade de produção de outras provas; 

antecipada

provisória

satisfativa

urgente

cautelar

provisória

conservativa

urgente

evidência

provisória

satisfativa



 

  
8 

14 

COMO ESTUDAR PROCESSO CIVIL PARA TJSP - PROF. RICARDO TORQUES 

www.instagram.com/proftorques 

 

o o réu for revel. 
• PARCIAL: 

a) incontrovérsia. 

b) hipóteses do art. 355, do NCPC, abrangendo situações em que é desnecessário produzir outras provas ou 
quando houver contumácia ou revelia. 

● FASES: 

FASE POSTULATÓRIA 

1) Peticionamento 

FASE ORGANIZATÓRIA 

2) Processamento/emenda/complementação 

3) Indeferimento da petição inicial 

4) Improcedência liminar 

5) Audiência de conciliação e de mediação 

6) Contestação/reconvenção 

7) Providências preliminares 

FASE DE SANEAMENTO 

8) Decisão de Saneamento 

9) Julgamento Antecipado da Lide (total ou parcial) 

Prova 

● PROVAS EMPRESTADAS 

Ä conceito: transporte da prova do primeiro para o segundo processo a fim de que sejam utilizadas como provas 
documentais. 

Ä requisitos: 

a) produção regular no processo de origem; 

b) observância do contraditório no processo de origem; 

c) observância do contraditório no processo de destino. 

Ä A admissão da prova emprestada é faculdade do juiz; 
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Ä O magistrado é livre para apreciar a prova emprestada, atribuindo fundamentadamente o valor que entender 
razoável; 

Ä Deve ser observado o contraditório antes da decisão que admite a prova emprestada. 

● DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Ä regra estática de distribuição [regra de sentença] 

• o autor deve provar o fato constitutivo 
• o réu deve provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

Ä regra dinâmica de distribuição [regra de instrução] 

• pelo magistrado (ope judicis) quando há: 
o impossibilidade de quem deveria provar 
o dificuldade de acesso à prova por quem deveria provar 
o facilidade de acesso pela outra parte 

• por convenção das partes (convencional), exceto se extremamente difícil ou impossível o acesso à prova pela 
outra parte; ou tratar-se de direito indisponível 

• lei específica prever regra do ônus (inversão ope legis) 

● SENTENÇA TERMINATIVA E DEFINITIVA 

Ä SENTENÇA TERMINATIVA – HIPÓTESES 

§ Indeferimento da petição inicial. 
§ Negligência das partes (ambas). 
§ Abandono da causa (pelo autor). 
§ Ausência de pressupostos processuais como requisito de existência e validade do processo. 
§ Ausência de legitimidade ou de interesse processual. 
§ Desistência da ação. 
§ Intransmissibilidade da ação. 
§ Demais casos prescritos na legislação processual. 

Ä SENTENÇA DEFINITIVA - HIPÓTESES 

§ Acolhimento ou rejeição do pedido. 
§ Decidir pela prescrição ou pela decadência. 
§ Reconhecimento da procedência do pedido. 
§ Transação. 
§ Renúncia à pretensão formulada. 

Recursos 

● APELAÇÃO 

● CABIMENTO: 

Ä de sentença; 
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Ä de decisões interlocutórias das quais não cabe agravo de instrumento. 

● JUÍZO DE RETRATABILIDADE – apenas: 

Ä indeferimento de inicial 

Ä improcedência liminar do pedido  

Ä sentenças terminativas 

● PRAZO: 15 dias 

● ADMITE INTERPOSIÇÃO NA FORMA ADESIVA 

● EFEITO SUSPENSIVO LEGAL (ope legis) – exceções: 

Ä homologação de divisão ou demarcação de terras 

Ä condenação em alimentos 

Ä extinção do processo sem resolução de mérito 

Ä improcedência dos embargos 

Ä procedência de pedido de instituição de arbitragem 

Ä confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória 

Ä decreto de interdição 

● EFEITO DEVOLUTIVO: todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido 
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (profundidade). 

● JULGAMENTO DESDE LOGO DA APELAÇÃO “MADURA”: 

Ä decisão sem o conhecimento do mérito 

Ä decreto de nulidade da sentença por incongruência 

Ä omissão do juízo “a quo” 

Ä falta de fundamentação 

● AGRAVO DE INSTRUMENTO 

● HIPÓTESES DE CABIMENTO 

Ä tutelas provisórias 

Ä mérito do processo, que não põe fim ao processo 
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Ä rejeição da alegação de convenção de arbitragem 

Ä incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

Ä rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação 

Ä exibição ou posse de documento ou coisa 

Ä exclusão de litisconsorte 

Ä rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio 

Ä admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros 

Ä concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução 

Ä redistribuição do ônus da prova 

Ä decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no 
processo de execução e no processo de inventário. 

Ä outros casos expressamente referidos em lei. 

● FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Ä peças obrigatórias: 

Ø petição inicial 
Ø petição que ensejou a decisão agravada 
Ø decisão agravada 
Ø certidão de intimação das partes da decisão agravada ou outro documento que comprove a 

tempestividade 
Ø procurações outorgadas aos advogados das partes 

Ä facultativas + declaração: a parte poderá juntar outras peças e deverá declarar se não existir nos autos 
algumas das peças obrigatórias. 

● NÃO HÁ PRECLUSÃO CONSUMATIVA PELA NÃO JUNTADA DE ALGUM DOS DOCUMENTOS 
OBRIGATÓRIOS: parte deve ser intimada para se manifestar. 

¦ AGRAVO INTERNO 

● CONCEITO: expediente recursal utilizado para se insurgir contra decisões interlocutórias do relator de 
processos que tramitam em tribunais. 

● PRAZO: 15 dias 

● ADMITE JUÍZO DE RETRATAÇÃO 

● MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL 
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Ä decisão que é considerada manifestamente inadmissível por todo o colegiado (unânime); 

Ä valor de 1 a 5% sobre o valor atualizado da causa; 

Ä reverte em favor da parte agravada; e 

Ä o pagamento da multa é condicionante para interposição de outros recursos. 

Juizados Especiais 

m COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Ä Critério valorativo: causas de menor complexidade que não atingirem valor superior a 40 salários mínimos, 
lembrando da renúncia quanto ao valor excedente. 

Ä Critério material 

• arrendamento rural e de parceria agrícola 
• cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio 
• ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico 
• ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre 
• de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos 

de processo de execução 
• cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial 
• ações que versem sobre revogação de doação 
• demais casos previstos em lei 
• ações despejo de imóvel para uso próprio. 

Ä Critério misto: ações possessórias sobre bens imóveis de valor não a 40 salários mínimos. Temos, portanto, 
critérios materiais e valorativos somados. 

m DETERMINAÇÃO DO FORO: 

a) domicílio do réu; 

b) local onde o réu exerça suas atividades;  

c) local em que o réu tenha filial; ou 

d) domicílio do autor ou do local do fato. 

¦ PARTES 

• NÃO PODEM SER PARTES NO JEC 

• incapaz 

• preso 

• pessoas jurídicas de direito público 

• empresas públicas da União 
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• massa falida 

• insolvente civil 

• AUTORES 

• pessoas naturais (regra) 

• microempresas 

• microempreendedor individual 

• empresa de pequeno porte 

• organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) 

• sociedades de crédito ao microempreendedor 

¦ NECESSIDADE DE ADVOGADO: 

• ATÉ VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS: não precisa de advogado 

• ACIMA DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS: assistência obrigatória por advogado 

¦ JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA 

• COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA 

• regra 

• causas até 60 salários mínimos (R$ 52.800,00) 

• não entram na regra de competência 

• mandado de segurança 

• ações de desapropriação, divisão e demarcação 

• ação popular 

• ações de improbidade administrativa 

• execuções fiscais 

• demandas que envolvam direitos ou interesses difusos e coletivos 

• causas sobre bens imóveis dos Estados-membros, DF e municípios (e respectivas entidades 
indiretas) 

• causas que tenham como objetivo impugnar penalidade de demissão aplicada a servidor ou 
sanções disciplinares aplicadas a militares 

• PARTES NOS JUIZADOS DE FAZENDA PÚBLICA 

• autor 

• pessoas físicas 

• microempresas 

• empresas de pequeno porte 

• réus 

• Estados-membros (e entidades) 
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• DF (e entidades) 

• Municípios (e entidades) 
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