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NOMEAÇÃO 
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ASSISTÊNCIA 

CONCEITO APOSTAS 

Modalidade de intervenção de 

terceiros espontânea por meio 

da qual aquele que possui 

interesse jurídico na lide ingressa 

no processo como assistente. 

Caso o interesse seja direto, o 

assistente será litisconsorcial. Se, no 

entanto, o interesse jurídico for 

meramente reflexo, o assistente será 

simples. 



DENUNCIAÇÃO DA LIDE 

CONCEITO APOSTAS 

Modalidade por meio da qual o 

denunciante (autor ou réu) ajuíza 

uma demanda incidental de 

regresso contra terceiro – 

verdadeiro causador do prejuízo 

ou alienante imediato em caso de 

evicção. 

A Denunciação da lide não é 

obrigatória. Pode a parte optar 

por não denunciar a lide e, caso 

queira, ajuizar ação autônoma de 

regresso posteriormente. 



CHAMAMENTO AO PROCESSO 

CONCEITO APOSTAS 

Modalidade por meio da qual o réu, 

fiador ou devedor solidário, chama 

ao processo para responderem 

consigo em litisconsórcio: a) demais 

devedores solidários; b) demais 

fiadores; ou c) o afiançado. 

A sentença de procedência valerá 

como título executivo em favor do 

réu que satisfizer a dívida, a fim 

de que possa exigi-la, por inteiro, 

do devedor principal, ou, de cada 

um dos codevedores, a sua 

quota, na proporção que lhes 

tocar. 



INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

CONCEITO APOSTAS 

Modalidade que permite ao juiz, caso 

provocado pela parte ou pelo MP – e 

quando preenchidos os requisitos 

legais – desconsiderar a 

personalidade de pessoa jurídica para 

alcançar os bens de seus 

administradores ou sócios. 

O CPC prevê expressamente a 

possibilidade da desconsideração 

inversa da personalidade jurídica, 

hipótese na qual será afastada a 

autonomia patrimonial da pessoa física 

para alcançar os bens da pessoa jurídica. 

É também questão de alta incidência em 

provas o fato de o IDPJ ser cabível em 

todas as fases do processo de 

conhecimento, no cumprimento de 

sentença e na execução fundada em 

título executivo extrajudicial. 



AMICUS CURIAE 

CONCEITO APOSTAS 

É o amigo da corte, pessoa 

natural ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, com 

representatividade adequada 

e interesse institucional no 

tema discutido no processo. 

Tem como objetivo primordial 

fornecer dados e emitir 

opiniões abalizadas, 

enrobustecendo o debate e 

as decisões tomadas no 

processo. 

O Amicus Curiae possui legitimidade 

recursal limitada, apenas podendo recorrer 

da decisão que julgar o Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 

ou, em qualquer hipótese, interpor Embargos 

de Declaração.  

 

Lembrando que a decisão do juiz ou do 

relator que admite ou inadmite a participação 

do amicus curiae é IRRECORRÍVEL. 



1. Carlos, devedor solidário de certa obrigação, e réu em processo no qual 

ela está sendo cobrada, decide utilizar-se de um mecanismo processual para que 

os demais devedores solidários passem a integrar a lide. Você, como advogado do 

réu no processo, ao ser perguntado se tal possibilidade existe, responde 

afirmativamente, alegando tratar-se da intervenção de terceiros chamada:  

 

a) Denunciação da lide; 

 

b) Assistência simples; 

 

c) Amicus Curiae 

 

d) Chamamento ao Processo  



 (TJ-AM/2018) Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro 

juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir 

no processo para assisti-la. A este instituto do direito civil damos o nome de:  

   

a) Denunciação da lide.  

   

b) Chamamento ao processo. 

   

c) Amicus Curiae. 

   

d) Assistência. 



De acordo com o Código de Processo Civil, o amicus curiae: 

 

  a) deve ser pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada, sendo vedado à pessoa 

natural atuar nessa condição. 

 

  b) depende de autorização da parte interessada para participar da relação processual. 

 

  c) pode opor embargos de declaração e ainda recorrer da decisão que julgar o 

incidente de resolução de demandas repetitivas. 

 

  d) pode ingressar somente em demandas que tramitem nos tribunais. 



ESPÉCIES DE TUTELAS PROVISÓRIAS 

TUTELAS 

PROVISÓRIAS 

TUTELAS 

DE 

URGÊNCIA 

TUTELA 

ANTECIPADA 

TUTELA 

CAUTELAR 

TUTELA DA 

EVIDÊNCIA 

ANTECEDENTES 

OU INCIDENTAIS 
APENAS INCIDENTAL 



TUTELAS DE URGÊNCIA 

Requisitos comuns: 

 

 Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (perigo da 

demora/periculum in mora); 

 Probabilidade do Direito (fumus boni iuris); 

 

       

 

 

 

 

 



ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 

 

Art. 304.  A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. 

 

§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

 

§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou 

invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. 

 

       

 

 

 

 

 



ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por 

decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2o. 

 

§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, 

para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela 

antecipada foi concedida. 

 

§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-

se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o. 

 

§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só 

será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das 

partes, nos termos do § 2o deste artigo. 

 

• DICA MNEMÔNICA:  

 

Só se estabiliza a TUA CARA = TUtela Antecipada em CARáter Antecedente  

 

 

 

 



 

 Ismar ajuizou uma ação requerendo uma tutela antecipada em caráter antecedente 

contra Laryssa. Tendo em vista que os requisitos estavam presentes, o juiz concedeu a tutela, não 

tendo Laryssa interposto Agravo de Instrumento contra tal decisão. Sobre o tema, responda: 

 
A)  Qualquer espécie de tutela de urgência requerida em caráter antecedente irá estabilizar, caso não haja 

interposição de recurso pela parte contrária; 

 

B)  A tutela em questão se tornará estável, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito; 

 

C)  Após a estabilização da tutela antecipada, o processo será extinto, podendo qualquer das partes, no 

prazo de dois anos, contados da ciência da decisão de extinção, ajuizar demanda a fim de rever ou invalidar a tutela 

concedida; 

 

D) Ainda que se tratasse de pedido de tutela da evidência, poderia Ismar requerê-la em caráter 

antecedente, embora sua estabilização não fosse possível. 

 



Prazos 
Art. 218.  Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. 

 

§ 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. 

 

§ 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente 

obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas. 

 

§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 

(cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. 

 

§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do 

prazo. 

 



Prazos 
Art. 222.  Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz 

poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses. 

 

§ 1o Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. 

 

§ 2o Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos 

poderá ser excedido. 

 

Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-

lhe: 

 

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, 

adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito; 

 

Parágrafo único.  A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser 

determinada antes de encerrado o prazo regular. 

 

 



 

Quanto aos prazos, é correto afirmar:  

 
A) Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato; se inexistir 

preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de cinco dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da 

parte.   

 

B) Quando a lei ou o juiz não determinarem prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após 

decorridos cinco dias.  

 

C) Será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.   

 

D) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, tácita ou expressamente.  

 

E) Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos 

contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, desde que requeiram o 

benefício tempestivamente.  

 



CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO 

Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

 

§ 4o A audiência não será realizada: 

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; 

II - quando não se admitir a autocomposição. 

 

§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

 

§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes. 

 

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

 

§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 



CONTESTAÇÃO 

Art. 336.  Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. 

 

Art. 337.  Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

I - inexistência ou nulidade da citação; 

II - incompetência absoluta e relativa; 

III - incorreção do valor da causa; 

IV - inépcia da petição inicial; 

V - perempção; 

VI - litispendência; 

VII - coisa julgada; 

VIII - conexão; 

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; 

X - convenção de arbitragem; 

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; 

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 

 



CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO 

Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, 

elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 

 

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir 

expressamente a determinado negócio jurídico. 

 

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. 

 

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada 

ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de 

domicílio do réu. 

 

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na 

contestação, sob pena de preclusão. 

 



4. Renato, domiciliado na Comarca A, intentou, ali, ação de cobrança de uma obrigação 

contratual em face de Patrícia, domiciliada na Comarca B. Sobre o tema, assinale a afirmativa 

correta: 

 

a) Conforme a regra geral do Código de Processo Civil, Patrícia deverá ser citada para 

contestar no prazo de 15 dias; 

 

b) Por tratar-se de regra de competência relativa, a incompetência territorial do caso em tela 

deverá ser alegada em exceção de incompetência. 

 

c) Patrícia poderá alegar em preliminar de contestação a incompetência relativa, sob pena 

de prorrogação da mesma; 

 

d) Caso haja cláusula de eleição de foro, é permitido ao juiz, de ofício, reputá-la abusiva e 

negar-lhe eficácia a qualquer tempo no processo, remetendo-o ao juízo competente. 

 

e)         Caso Patrícia não compareça, injustificadamente, à audiência de conciliação ou de 

mediação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato alegadas pelo 

autor. 

 

 



JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO 

• É permitido ao juiz resolver parcialmente o mérito, por meio 

de decisão interlocutória, sempre que parte dos pedidos 

estiver em condições de imediato julgamento. 

 

 Contra essa decisão, cabe Agravo de Instrumento. 



TEORIA DA CAUSA MADURA 

Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 

 

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde 

logo o mérito quando: 

 

I – reformar [leia-se anular] sentença fundada no art. 485; 

 

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da 

causa de pedir; 

 

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; 

 

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. 

 

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se 

possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo 

ao juízo de primeiro grau. 

 



FUNGIBILIDADE 

• Fungibilidade das Tutelas de Urgência 

 

Art. 305.  A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 

 

Parágrafo único.  Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto 

no art. 303 [da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente]. 

 
• Fungibilidade das Ações Possessórias 

 

Art. 554.  A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a 

proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. 

 

 



FUNGIBILIDADE RECURSAL 

Art. 1.024.  O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. 

 

§ 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo 

interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine 

previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 

1.021, § 1o. 
 

 

EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO 
AGRAVO INTERNO 



FUNGIBILIDADE RECURSAL 

Art. 1.032.  Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre 

questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre 

a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. 

 

Parágrafo único.  Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao 

Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal 

de Justiça. 

 

Art. 1.033.  Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada 

no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, 

remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. 

 

 

RECURSO ESPECIAL 
RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 



PREQUESTIONAMENTO 

Art. 1.025.  Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, 

para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou 

rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou 

obscuridade. 

 

PREQUESTIONAMENTO 

FICTO 



 Em um processo que corria junto à Vara Cível de Jacaré dos Homens/AL, o juiz resolveu parcialmente o 

mérito de uma das questões, correndo o feito quanto aos demais pedidos. Interposto o devido recurso pelo autor, 

sucumbente, não houve reforma pelo tribunal de Justiça, que entendeu pelo desprovimento do recurso, motivo pelo 

qual o autor recorrente resolveu interpor um recurso extraordinário. Quanto aos fatos narrados, responda: 

 

a) Por se tratar de decisão interlocutória, o pronunciamento que resolve parcialmente o mérito é 

impugnável mediante agravo de instrumento, no prazo de 15 dias; 

 

b) Ainda que quisesse, o advogado do recorrente não poderia sustentar as razões de seu recurso 

extraordinário, visto que a sustentação oral é incabível no referido recurso; 

 

c) Será negado provimento pelo Supremo Tribunal Federal ao recurso extraordinário quando considerar 

como reflexa a ofensa à Constituição, por pressupor a revisão da interpretação da lei federal ou de tratado. 

 

d)  Com o advento da sentença quanto às demais matérias do processo, o tribunal não poderia decidir o 

mérito do processo eventual apelação caso houvesse nulidade por erro de procedimento, ainda que o processo 

estivesse maduro para julgamento. 

 

e) O Direito brasileiro não admite a figura do prequestionamento ficto. Assim, caso o TJ não tivesse 

manifestado sobre certa matéria mesmo após a oposição de embargos de declaração com fins de 

prequestionamento, faltaria interesse recursal ao recorrente.  



  ASSUNTOS DE LEITURA OBRIGATÓRIA 
 

 

• INTERVENÇÃO DE TERCEIROS: art. 119 em diante. 

 

• PRAZOS PROCESSUAIS: art. 218 em diante. 

 

• TUTELAS PROVISÓRIAS: art. 294 em diante. 

 

• AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO: art. 334. 

 

• CONTESTAÇÃO: art. 335 em diante. 

 

• RECONVENÇÃO: art. 343. 

 

• REVELIA: art. 343 em diante. 

 

• RECURSOS: art. 1.009 em diante. 

 

 


