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Lei 13.105, de 16 de março de 2015
Código de Processo Civil
1. Processo Civil e Cultura: dos Forais e das Ordenações ao Código de 2015
1.1. Dos Forais e das Ordenações ao Código de 1939
1.2. Do Código Buzaid ao Código Reformado
1.3. Do Código de 2015: do Processo à Tutela dos Direitos
2. Conceitos Fundamentais para a Adequada Interpretação do Código de 2015. Técnica Processual e Tutela dos Direitos
2.1. Tutelas contra o Ilícito e Tutelas contra o Dano. Tutela Satisfativa e Tutela
Cautelar
2.2. Cognição e Execução no Sistema da Tutela Jurisdicional dos Direitos
2.3. Processo e Tutela dos Direitos: Tutela dos Direitos mediante Procedimento
Comum e Procedimentos Diferenciados
2.4. Processo e Tutela dos Direitos: Tutela Definitiva Fundada em Cognição Exauriente e Tutela Provisória Fundada em Cognição Sumária
3. O Código de Processo Civil como Texto, como Norma e como Sistema
3.1. Das Fontes às Normas
3.2. Das Normas ao Sistema

Parte Geral
1. A Previsão da Parte Geral
2. Diálogo entre a Parte Geral e a Parte Especial

Livro I
Das Normas Processuais Civis
1. Das Normas Processuais Civis: da Constituição ao Código de Processo Civil
2. Do Direito Fundamental ao Processo Justo e da sua Relação com as Normas Fundamentais do Processo Civil

3. Do Direito Fundamental ao Processo Justo: da Necessidade de Leitura Conjunta
com as Normas Fundamentais
3.1. Introdução
3.2. Âmbito de Proteção
3.3. Titularidade e Destinatários
3.4. Eficácia
4. Direito e Processo: Normas Materiais e Normas Processuais
5. Normas Heterotópicas

Título Único
Das Normas Fundamentais e da Aplicação
das Normas Processuais
1. Da Jurisdição às Normas Fundamentais: uma Nova Perspectiva para o Processo
Civil

Capítulo I
Das Normas Fundamentais do Processo Civil
1. Do Significado das Normas Fundamentais do Processo Civil
2. Da Adequada Interpretação das Normas Fundamentais e da Função das Cortes Supremas mediante Recurso Extraordinário e Recurso Especial
Art. 1.º
1. Processo Civil e Estado Constitucional
1.1. Do Processo Civil como um Problema Infraconstitucional
1.2. Da Primeira Constitucionalização do Processo Civil
1.3. Da Segunda Constitucionalização do Processo Civil
2. Ordenado, Disciplinado e Interpretado
Art. 2.º
1. Princípio da Demanda
2. Princípio Dispositivo e Princípio Inquisitório
3. Impulso Oficial
4. Exceções Legais
Art. 3.º
1. Direito de Ação como Direito à Tutela Adequada, Efetiva e Tempestiva
1.1. Tutela Adequada
1.2. Tutela Efetiva
2. Da Jurisdição à Justiça Multiportas
2.1. Métodos Autocompositivos
2.2. Métodos Heterocompositivos

Art. 4.º
1. Direito Fundamental à Duração Razoável do Processo e aos Meios que a Garantam
2. Destinatários do Direito Fundamental à Duração Razoável
3. Direito à Tempestividade da Tutela Jurisdicional, Direito ao Prazo Adequado e Direito de Não Ser Submetido ao Processo por Tempo Desnecessário
4. Duração Razoável do Processo e Técnicas de Aceleração e de Cognição: Procedimento Acelerado, Procedimento de Cognição Sumária e Procedimento de Cognição
Parcial
5. Âmbito de Incidência do Direito Fundamental à Duração Razoável
6. Direito à Tempestividade da “Solução Integral do Mérito, Incluída a Atividade Satisfativa”
6.1. A Sentença Condenatória não Constitui Tutela Jurisdicional do Direito
6.2. A Ação como Direito Capaz de Permitir a Obtenção da Tutela do Direito Material
6.3. Direito ao Meio Executivo Idôneo à Prestação da Tutela Jurisdicional em Prazo Razoável
7. Parâmetros para Aferição da Duração Razoável
8. Direito à Reparação por Violação do Direito à Duração Razoável
9. Duração Razoável do Processo e Economia Processual
Art. 5.º
1. Boa-Fé
2. Boa-Fé Objetiva
3. Qualquer Forma
Art. 6.º
1. A Colaboração no Processo Civil
2. Como Modelo: o Processo Civil como uma Comunidade de Trabalho
3. Como Princípio: os Deveres de Colaboração do Juiz
Art. 7.º
1.
2.
3.
4.

Direito à Igualdade no Processo Civil
Igualdade perante a Legislação e Igualdade na Legislação
Igualdade no Processo e Igualdade pelo Processo
Paridade de Tratamento e Efetivo Contraditório

Art. 8.º
1.
2.
3.
4.

Ordenamento Jurídico
Fins Sociais e Bem Comum
Dignidade da pessoa humana
Legalidade

5.
6.
7.
8.

Proporcionalidade e Razoabilidade
Razoabilidade e Equidade
Publicidade
Eficiência

Art. 9.º
1. Direito ao Contraditório
2. Formas de Realização do Contraditório
3. Exceções
Art. 10
1. Vedação à Decisão-Surpresa
2. Iura novit curia
3. Da mihi factum, dado tibi ius
Art. 11
1. Administração Democrática da Justiça Civil
2. Direito à Fundamentação
2.1. Decisão e Convicção
2.1.1. Verdade e Convicção
2.1.2. Convicção e Participação Judicial
2.1.3. Limitações à Produção da Prova
2.1.4. A Tese Sueca sobre o Convencimento Judicial
2.1.5. A Acentuação da Função da Verossimilhança. Överviktsprinzip e
Überwiegensprinzip e Verossimilhança Preponderante
2.1.6. A Teoria de Gerhard Walter
2.1.7. Objeções à Teoria da Verossimilhança Preponderante
2.1.8. O Convencimento Judicial e a Regra do Ônus da Prova
2.2. Fundamentação e Prova
2.2.1. O Relatório dos Fatos Controvertidos e das Provas das Partes
2.2.2. A Explicação e a Contextualização do Conteúdo e do Significado das
Provas
2.2.3. A Motivação da Prova indiciária e da Presunção
2.2.4. Motivação não é apenas se Basear nas Provas que Convergem na Direção da Hipótese Vencedora
2.2.5. A Necessidade de Motivação de Todas as Provas Produzidas
2.2.6. Raciocínio Probatório, Decisão e Justificação
2.2.6.1. A Justificação da Credibilidade da Prova
2.2.6.2. A Credibilidade da Prova e a sua Valoração Individualizada
2.2.6.3. O Percurso do Raciocínio do Juiz entre a Prova e o Fato

2.2.6.4.
2.2.6.5.
2.2.6.6.

O Raciocínio entre o Indício e o Fato Essencial
Valoração Individual e Valoração Conjunta
A Valoração Conjunta, o Encontro de Duas Narrativas
Aceitáveis e a Reconstrução da Verdade no Processo
2.2.6.7. As Dimensões Analítica e Sintética
2.2.6.8. Coerência Narrativa e Reconstrução da Verdade no Processo
2.2.6.9. A Coerência Lógica
2.2.6.10. A Congruência
2.2.6.11. A Integração entre os Métodos Analítico e Sintético
2.3. Fundamentação e Direito
3. Direito à Publicidade
Art. 12
1. Ordem Preferencialmente Cronológica
2. Listas
3. Fora da Ordem
4. Exceções

Capítulo II
Da Aplicação das Normas Processuais
Art. 13
1. Normas Brasileiras
Art. 14
1. Direito Intertemporal
2. Efeito Imediato e Efeito Retroativo
3. Isolamento dos Atos Processuais
Art. 15
1. Supletiva e Subsidiariamente

Livro II
Da Função Jurisdicional
Título I
Da Jurisdição e da Ação
1. Críticas às teorias tradicionais da jurisdição
1.1. Crítica à teoria que afirma que o juiz atua a vontade concreta da lei
1.2. Crítica à teoria de Carnelutti e à teoria que sustenta que o juiz cria a norma
individual que dá solução ao caso concreto

2. Bases para uma teoria da jurisdição no Estado Constitucional
2.1. O pluralismo e a necessidade de compreensão dos casos concretos
2.2. A conformação da lei exige a prévia atribuição de sentido ao caso concreto,
mas a definição do caso concreto requer a consideração da lei
2.3. A jurisdição, após delinear o caso concreto, deve conformar a lei
2.4. A decisão a partir dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais
2.5. Conformação da lei e sentido da criação da norma jurídica pelo juiz
2.6. O significado da norma jurídica que tutela um direito fundamental diante de
outro direito fundamental
2.7. A criação da norma jurídica em face das teorias clássicas da jurisdição
2.8. A teoria de que a jurisdição pode criar a norma geral
2.9. A teoria de que a jurisdição pode criar o direito diante do constitucionalismo
contemporâneo
2.10. Poder judicial de reconstruir interpretativamente o direito e força obrigatória
dos precedentes
2.11. A grande peculiaridade da norma reconstruída pelo juiz: a necessidade da sua
fundamentação
2.12. O impacto da distinção entre texto e norma sobre o conceito de jurisdição e
de fundamentação.
2.13. A teoria de que a jurisdição se define pelo seu dever de concretizar os valores
públicos constitucionalizados
2.14. A ideia de que a jurisdição tem por objetivo a pacificação social
2.15. A jurisdição deve responder às necessidades do direito material
2.16. A tutela dos direitos transindividuais
2.17. Dar tutela aos direitos não é simplesmente editar a norma jurídica do caso
concreto
2.18. A jurisdição a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva
2.19. As regras processuais abertas como decorrência do direito fundamental à tutela jurisdicional
2.20. A ausência de regra processual capaz de viabilizar a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional
2.21. A subjetividade do juiz e a necessidade de explicitação da correção da tutela
jurisdicional mediante a argumentação jurídica
2.22. Os postulados normativos para aplicação do Direito e dos direitos fundamentais, a interpretação de acordo e as técnicas de controle da constitucionalidade
diante da argumentação jurídica. A controlabilidade intersubjetiva das razões
2.23. A argumentação jurídica em prol da técnica processual adequada ao direito
fundamental à tutela jurisdicional
2.24. A inevitável reação do sistema: a autoridade dos precedentes judiciais
2.25. O Código de 2015 e a força dos precedentes

2.26. O processo civil como meio para tutela dos direitos a partir da jurisdição. O
duplo discurso
2.27. A definitividade
2.28. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária
2.29. Conclusões acerca da concepção contemporânea de jurisdição
3. As teorias da ação e a posição do Código de 2015
3.1. A época em que a ação se confundia com o direito material
3.2. A polêmica entre Windscheid e Muther
3.3. O direito de agir abstrato
3.4. Ainda a ação como direito abstrato
3.5. A pretensão à tutela jurídica
3.6. A ação como poder em face do adversário
3.7. A ação como direito de petição. A teoria de Couture
3.8. As condições da ação. A teoria de Liebman
3.9. A posição adotada pelo Código de 2015
3.10. Primeira apreciação crítica
4. O direito de ação como direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva
mediante processo justo
4.1. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela do direito material e ao
caso concreto
4.2. A repercussão da dicotomia “tutela pelo equivalente” “tutela específica” sobre
a efetividade da ação
4.3. A ação única como decorrência do princípio da tipicidade das formas processuais
4.4. O escopo de tutela dos direitos
4.5. Técnica processual e tutela dos direitos
4.6. As tutelas jurisdicionais dos direitos
4.7. A influência da tutela do direito sobre a ação
4.8. Tutela jurisdicional do direito e tutela jurisdicional
4.9. O exercício da ação para a obtenção da tutela do direito
4.10. O direito de ação como direito ao procedimento próprio à participação e ao
plano do direito material
4.11. O direito à técnica processual adequada à tutela do direito e ao caso concreto
4.12. O direito à construção da ação adequada ao caso concreto
4.13. Legitimidade da construção da ação segundo a tutela jurisdicional do direito
4.14. Ação de direito material, formas de tutela dos direitos e ação adequada
4.15. Classificações das ações, das sentenças e das tutelas jurisdicionais dos direitos
4.16. O significado do direito de ação no Estado constitucional
Art. 16
1. Jurisdição

2.
3.
4.
5.

Jurisdição civil
Unidade da jurisdição
Juízes e Tribunais
Território Nacional

Art. 17
1. Ação como direito à tutela adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo
2. Interesse e legitimidade
3. Aferição do Interesse e de Legitimidade
Art. 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Substituição Processual
Excepcionalidade
Poderes
Assistente litisconsorcial
Coisa julgada
Substituição processual, cooperativa e ato cooperativo

Art. 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ação declaratória
Interesse do autor
Existência, inexistência ou modo de ser de relação jurídica
Autenticidade ou falsidade de documento
Ação declaratória e título executivo
Demais ações declaratórias

Art. 20
1. Ação declaratória e violação do direito

Título II
Dos Limites da Jurisdição Nacional
e da Cooperação Internacional
Capítulo I
Dos Limites da Jurisdição Nacional
1. Jurisdição e Competência
2. Limites da Jurisdição Nacional
3. Competência Internacional Concorrente e Competência Internacional Exclusiva
Art. 21
1. Competência Internacional Concorrente

Art. 22
1. Alimentos
2. Relações de Consumo
3. Cláusula de Eleição de Foro
Art. 23
1. Competência Internacional Exclusiva
2. Não Homologação de Sentença Estrangeira
3. Cláusula de eleição de foro
Art. 24
1. Ineficácia da Litispendência Estrangeira
2. Ineficácia da Coisa Julgada Estrangeira
3. Pendência de Processo no Brasil
Art. 25
1. Cláusula de eleição de foro estrangeiro
2. Requisitos da Cláusula
3. Abusividade da Cláusula
4. Forum shopping
5. Mercosul

Capítulo II
Da Cooperação Internacional
Seção I
Disposições Gerais
Art. 26
1. Cooperação internacional e tratados
2. Autoridade central
Art. 27
1. Objeto da cooperação internacional

Seção II
Do Auxílio Direto
Art. 28
1. Auxílio direto
2. Desnecessidade de delibação
Art. 29
1. Autoridade central

Art. 30
1. Matéria de auxílio direto
Art. 31
1. Dispensa de intermediação diplomática
Art. 32
1. Atos não jurisdicionais
Art. 33
1. Intervenção do órgão de atuação jurídica
Art. 34
1. Auxílio direto com conteúdo jurisdicional

Seção III
Da Carta Rogatória
Art. 35 (Vetado)
Art. 36
1. Carta rogatória
2. Decisões finais
3. Exequatur
4. Pedidos de urgência

Seção IV
Disposições Comuns às Seções Anteriores
Art. 37
1. Tramitação
Art. 38
1. Formalização
Art. 39
1. Recusa
Art. 40
1. Procedimento para homologação de sentença estrangeira e para exequatur à carta
rogatória
Art. 41
1. Autenticação de documentos
2. Reciprocidade

Título III
Da Competência Interna
Capítulo I
Da Competência
Seção I
Disposições Gerais
1. Critérios para Definição de Competência
2. Multiplicidade de Juízos Competentes: Foros Concorrentes, Forum Shopping e Forum non Conveniens
3. Competência Absoluta e Competência Relativa
Art. 42
1. Causas Cíveis
2. Juízo Arbitral
Art. 43
1. Perpetuação da Competência
2. Incompetência Superveniente e Translatio Iudicii
Art. 44
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fontes para Determinação de Competência
Em Razão do Valor
Em Razão da Matéria
Em Razão da Pessoa
Em Razão da Função
Em Razão do Território

Art. 45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Competência da Justiça Estadual em Razão da Matéria
Jurisdição voluntária
Remessa dos autos entre Justiça Estadual e Federal
Pendência de Pedido da Competência da Justiça Estadual e Intervenção de Entidade
Sujeita à Competência Federal
Intervenção da União depois da apelação
Anulação de Multa Eleitoral
Acidente de Trabalho
Greve e ação possessória
Descumprimento de Normas Trabalhistas
Juízo da Recuperação Judicial e Constrição de Bens

11. Intervenção anômala
Art. 46
1. Critério Territorial para Determinação de Competência
2. Auctor Sequitur Forum Rei
3. Execução Fiscal
Art. 47
1. Forum Rei Sitae
Art. 48
1. Foro do Autor da Herança
2. Foros Subsidiários
Art. 49
1. Foro do Ausente
Art. 50
1. Foro do Incapaz
Art. 51
1. Foro da União
2. Usucapião
3. Justificação Judicial
4. Sociedades de Economia Mista Federal
5. FGTS
6. Reintegração de servidor federal
7. Fundação Habitacional do Exército
8. RFFSA
9. Retificação de Dados Cadastrais da Justiça Eleitoral
10. Seguro Marítimo
11. COBAL e CIBRAZEM
12. Concessionária de Telefonia e Relação de Consumo
13. Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social
14. Natureza constitucional
Art. 52
1. Foro dos Estados e do Distrito Federal
Art. 53
1. Foro do Divórcio, Separação, Anulação de Casamento e Reconhecimento ou Dissolução de União Estável
2. Foro do Alimentando

3.
4.
5.
6.

Foro da Vítima de Violência Doméstica e Familiar
Foro do Lugar
Foro do Lugar do Ato ou Fato
Foro do Domicílio do Autor ou do Lugar do Fato

Seção II
Da Modificação da Competência
1. Modificações da Competência
Art. 54
1. Competências Modificáveis pela Conexão
Art. 55
1. Conexão
2. Classificação da Conexão
3. Faculdade Judicial
4. Julgamento de uma das ações conexas
5. Reunião de processo de execução e processo de conhecimento
Art. 56
1. Continência
Art. 57
1. Reunião das Causas
2. Obrigatoriedade
Art. 58
1. Prevenção
2. Prevenção e produção antecipada de prova
Art. 59
1. Momento da prevenção
2. Prevenção e Juízo Incompetente
Art. 60
1. Imóvel Situado em Mais de um Estado, Comarca ou Subseção Judiciária
Art. 61
1. Competência e Conexão Qualificada por Acessoriedade
2. Competência e Conexão Qualificada por Reconvenção, Prejudicialidade, Garantia e
Compensação
Art. 62
1. Competências Não Modificáveis pela Vontade das Partes

Art. 63
1.
2.
3.
4.

Forum Electionis e Forum Contractus
Forma do Foro de Eleição
Transmissibilidade do Foro de Eleição
Nulidade da Cláusula de Eleição de Foro

Seção III
Da Incompetência
Art. 64
1.
2.
3.
4.
5.

Incompetência Relativa
Incompetência Absoluta
Procedimento
Recurso
Decisões do Juízo Incompetente

Art. 65
1. Prorrogação de Competência
2. Legitimidade para arguir a incompetência
Art. 66
1. Conflito de Competência
2. Objeto do Conflito de Competência

Capítulo II
Da Cooperação Nacional
Art. 67
1. Dever de Cooperação
2. Cooperação e Arbitragem
Art. 68
1. Cooperação e Atos Processuais
Art. 69
1.
2.
3.
4.

Cooperação e Forma
Cooperação Judicial e Solicitação de Tribunal Arbitral
Atos Concertados
Cooperação Judiciária e Recuperação Judicial

Volume II – Artigos 70 ao 187
Renato Beneduzi

Parte Geral
Livro III
Dos Sujeitos do Processo
Título I
Das Partes e dos Procuradores
Capítulo I
Da Capacidade Processual
Art. 70
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Existência das partes
Identificação das partes
Partes desconhecidas ou não identificadas
Capacidade de ser parte
Capacidade processual
Falta de capacidade de ser parte ou de capacidade processual
Distinção entre capacidade (de ser parte e processual) e legitimidade processual

Art. 71
1. Representação e assistência
Art. 72
1. Função da curatela especial
2. Natureza jurídica do curador especial
3. Particularidades do processo quando ocorrer a nomeação de curador especial
Art. 73
1. Patrimônio comum e as limitações materiais impostas aos cônjuges
2. Cônjuge como demandante e outorga conjugal: caso de legitimidade ativa extraordinária
3. Cônjuges como litisconsortes passivos necessários
4. Cônjuges e as ações possessórias
5. União estável e necessidade de outorga conjugal
Art. 74
1. Justo motivo ou impossibilidade

2. Procedimento autônomo de jurisdição voluntária ou questão incidental
3. Consentimento como condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda
Art. 75.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capacidade de ser parte
Representação e presentação
Poder público em juízo, estados estrangeiros e organismos internacionais
Entes despersonalizados
Pessoa jurídica nacional e pessoa jurídica estrangeira
Convênio entre procuradorias

Art. 76
1.
2.
3.
4.

Falta de capacidade de ser parte
Falta de capacidade processual
Consequências da falta de capacidade processual
Primazia do julgamento do mérito

Capítulo II
Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores
Seção I
Dos deveres
Art. 77
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dignidade da justiça, boa-fé processual objetiva e litigância de má-fé
O ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court)
A boa-fé processual objetiva e a litigância de má-fé
Dever de falar a verdade
Abuso do direito de demanda ou de defesa (proibição da chicana processual)
Endereço para intimações

Art. 78
1. Dever de urbanidade

Seção II
Da responsabilidade das partes por dano processual
Art. 79
1. Responsabilidade civil processual
2. A boa-fé processual objetiva

Art. 80
1. Rol meramente exemplificativo
2. Litigância de má-fé e simultaneamente ato atentatório à dignidade da justiça
3. Abuso do direito de demanda ou de defesa (proibição da chicana processual)
4. Pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
5. Dever de falar a verdade
6. Processo e objetivo ilegal
7. Resistência injustificada ao andamento do processo, agir temerário em qualquer
incidente ou ato do processo, provocação de incidente manifestamente infundado
e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (chicana processual)
Art. 81
1. Responsabilidade civil processual e condenação pela litigância de má-fé
2. Procedimento para a quantificação da reparação
3. Pluralidade de litigantes de má-fé

Seção III
Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas
Art. 82
1. Alocação do custo financeiro do processo
2. Ônus de adiantamento de despesas
3. Obrigação de pagar as despesas faltantes e reembolsar as já realizadas
4. Obrigação de reembolsar honorários advocatícios contratuais
5. Distribuição dos custos financeiros do processo e negócio jurídico processual
Art. 83
1. Cautio pro expensis
2. Outras hipóteses de dispensa da garantia
3. Condição de admissibilidade do julgamento do mérito e coisa julgada material
Art. 84
1. Conceito de despesas (processuais e extraprocessuais)
Art. 85
1. Princípio da sucumbência (e da causalidade)
2. Momento para a fixação dos honorários de sucumbência
3. Natureza jurídica e titularidade exclusiva dos advogados
4. Parâmetros de fixação
5. Honorários recursais
6. Honorários nos processos em que a Fazenda Pública for parte

Art. 86
1. Sucumbência parcial (ou recíproca)
2. Sucumbência em parte mínima
Art. 87
1. Litisconsórcio e distribuição proporcional dos custos do processo
2. Omissão sobre a distribuição e solidariedade
Art. 88
1. Jurisdição voluntária e administração pública de interesses privados
2. Distribuição dos custos do processo na jurisdição voluntária
Art. 89
1. Juízos divisórios
2. Casos em que o litígio torna necessário o processo judicial
3. Casos em que o processo judicial é indispensável, independentemente de existir ou
não litígio entre os interessados
Art. 90
1. Extinção do processo com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento
do pedido
2. Transação e divisão paritária das despesas
Art. 91
1. Despesas de atos praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público (na qualidade de parte) ou da Defensoria Pública
2. Remuneração do perito
Art. 92
1. Pagamentos das despesas como condição de admissibilidade do julgamento da demanda
Art. 93
1. Responsabilidade subjetiva pelo pagamento de despesas pelo adiamento ou repetição de ato processual
Art. 94
1. Assistência e a distribuição dos custos do processo
Art. 95
1. Ônus de adiantamento de despesas e o critério do interesse
2. Adiantamento da remuneração do perito e dos assistentes técnicos
Art. 96
1. Litigância de má-fé e a reparação à vítima do dano por ela causado

2. Contempt of court e a tutela da dignidade da justiça
3. Confusão entre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
Art. 97
1. O destino da multa fixada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court)

Seção IV
Da gratuidade da justiça
Art. 98
1.
2.
3.
4.

Assistência judiciária e gratuidade de justiça
Quem tem direito à gratuidade de justiça
Abrangência da gratuidade de justiça
Responsabilidade do beneficiário de gratuidade de justiça ao final do processo pelo
pagamento das despesas

Art. 99
1. Requerimento de gratuidade de justiça
Art. 100
1. Impugnação do requerimento de gratuidade de justiça
2. Efeitos da revogação da gratuidade de justiça
Art. 101
1. Recurso da decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça
2. Recurso da decisão que indefere ou revoga o pedido de gratuidade de justiça
Art. 102
1. Efeitos da decisão que revoga a gratuidade de justiça

Capítulo III
Dos Procuradores
Art. 103
1. Capacidade postulatória
2. Consequências da falta de capacidade postulatória
Art. 104
1. Mandato e procuração
2. Representação judicial sem procuração
Art. 105
1. Procuração

Art. 106
1. Advocacia em causa própria
Art. 107
1. Prerrogativas dos advogados e autos do processo
2. Vista dos autos
3. Carga dos autos

Capítulo IV
Da Sucessão das Partes e dos Procuradores
Art. 108
1. Estabilização rígida da demanda
Art. 109
1.
2.
3.
4.

Litispendência e litigiosidade
Alienação da coisa litigiosa no curso do processo
Substituição processual
Sucessão processual

Art. 110
1. Sucessão causa mortis
Art. 111
1. Mandato e procuração
2. Revogação pelo constituinte da representação judicial
Art. 112
1. Mandato e procuração
2. Recusa pelo advogado da procuração
3. Renúncia pelo advogado à representação judicial

Título II
Do Litisconsórcio
Art. 113
1. Litisconsórcio facultativo e economia processual
2. As três figuras do litisconsórcio facultativo
3. Limitação do litisconsórcio facultativo
Art. 114
1. Litisconsórcio necessário
2. Litisconsórcio necessário por força de lei

3. Litisconsórcio necessário por força da natureza da relação jurídica controvertida
Art. 115
1. Litisconsórcio enquanto condição de admissibilidade do julgamento do mérito
2. Litisconsórcio necessário unitário e a nulidade da sentença
3. Litisconsórcio necessário simples e a ineficácia da sentença apenas em relação ao
litisconsorte omitido
Art. 116
1. Litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples
Art. 117
1. Litisconsortes enquanto litigantes distintos
Art. 118
1. Litisconsórcio e o andamento do processo

Título III
Da Intervenção de Terceiros
Capítulo I
Da Assistência
Seção I
Disposições comuns
Art. 119
1. Assistência simples ou litisconsorcial
2. Momento para o ingresso do assistente
Art. 120
1. Procedimento para a admissão do assistente

Seção II
Da assistência simples
Art. 121
1. Assistência simples ou litisconsorcial
2. Assistência simples e interesse
3. Posição jurídica do assistente simples
Art. 122
1. Poderes do assistente simples
2. Limites dos poderes do assistente simples

Art. 123
1. Justiça da decisão
2. Exceções à regra da extensão da coisa julgada ao assistente

Seção III
Da assistência litisconsorcial
Art. 124
1. Assistência simples ou litisconsorcial
2. Posição e poderes do assistente litisconsorcial
3. Casos de assistência litisconsorcial
4. Intervenção litisconsorcial voluntária

Capítulo II
Da Denunciação da Lide
Art. 125
1. Denunciação da lide
2. Denunciação da lide e evicção
3. Denunciação da lide e direito de regresso
Art. 126
1. Denunciação da lide, momento para seu requerimento e “ação autônoma”
Art. 127
1. Denunciação da lide pelo autor
2. Incidente de denunciação da lide
3. Posição e poderes do denunciado
Art. 128
1. Denunciação da lide pelo réu
2. Incidente de denunciação da lide
3. Posição e poderes do denunciado
4. As reações possíveis do denunciado
5. Cumprimento de sentença diretamente contra o denunciado
Art. 129
1. Julgamento da denunciação da lide
2. Honorários na denunciação da lide

Capítulo III
Do Chamamento ao Processo
Art. 130
1. Chamamento ao processo

2. As duas figuras do chamamento ao processo
Art. 131
1. Incidente de chamamento ao processo
2. Chamamento e conveniência processual
Art. 132
1. Sentença e execução no chamamento ao processo

Capítulo IV
Do Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica
Art. 133
1. Desconsideração da personalidade jurídica
2. Legitimidades ativa e passiva
Art. 134
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
2. Incidente de desconsideração e pedido autônomo
3. Tutela de urgência na desconsideração da personalidade jurídica
Art. 135
1. Defesa e instrução no incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Art. 136
1. Julgamento e recorribilidade
2. Natureza da decisão, coisa julgada e ação rescisória
Art. 137
1. Desconsideração da personalidade jurídica
2. Fraude de execução e ineficácia de atos dispositivos ou de oneração

Capítulo V
Do Amicus Curiae
Art. 138
1. Amicus curiae
2. Cabimento
3. Posição e poderes do amicus curiae
4. Amicus curiae e competência

Título IV
Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça
1. Sujeito do processo é todo aquele que, no processo, pratica um ato processual (um
ato destinado a produzir efeitos no processo)

2. Serão sujeitos parciais não apenas aquele que deduz uma demanda e aquele contra
quem a demanda é deduzida (partes, isoladamente ou em litisconsórcio), mas também aqueles que intervêm no processo para coadjuvar uma das partes (assistentes)
3. Serão sujeitos imparciais do processo, por seu turno, o juiz, que presenta o Estado
imparcialmente no processo, e os auxiliares da justiça, que prestam auxílio ao juiz
desinteressadamente no exercício da função jurisdicional

Capítulo I
Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz
Art. 139
1. O papel do juiz no processo
2. Igualdade de tratamento (paridade de armas)
3. Duração razoável do processo
4. Dever de zelar pelo bom andamento do processo
5. Atipicidade dos meios executivos
6. Estímulo à autocomposição
7. Adequação (jurisdicional) do processo
8. Poder de polícia
9. Interrogatório das partes
10. Suprimento de defeitos processuais
11. Intimação do legitimado ao ajuizamento da demanda coletiva
Art. 140
1. Proibição do non liquet (ou do sibi non liquere)
2. Julgamento por equidade
Art. 141
1. Princípios da demanda e da correlação
2. Decisão sobre questões e a iniciativa do juiz
Art. 142
1. Litígio aparente e extinção do processo sem julgamento do mérito
Art. 143
1. Responsabilidade civil direta ou regressiva do juiz
2. Sentença injusta, responsabilidade objetiva do Estado e responsabilidade pessoal do
juiz

Capítulo II
Dos Impedimentos e da Suspeição
Art. 144
1. Juiz natural e imparcialidade

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Impedimento e suspeição
Intervenção anterior em outra função
Julgamento anterior no mesmo processo
Parentesco com o representante da parte ou com membro do Ministério Público
Juiz em causa própria e parentesco com a parte
Sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica
Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador
Instituição privada de ensino
Cliente de escritório advocacia de cônjuge, companheiro ou parente
Existência de litígio judicial entre o juiz e a parte ou seu advogado

Art. 145
1. Juiz natural e imparcialidade
2. Impedimento e suspeição
3. Motivo de foro íntimo
4. Amigo íntimo ou inimigo da parte ou de seus advogados
5. Presentes, conselhos e financiamento das despesas do litígio
6. Credor ou devedor da parte
7. Cláusula aberta do interesse
Art. 146
1. Alegação de impedimento ou de suspeição
2. Incidente processual de parcialidade
3. Efeitos do julgamento do incidente de parcialidade
Art. 147
1. Parentesco entre juízes e impedimento
Art. 148
1. Impedimento e suspeição dos demais sujeitos imparciais do processo
2. Impedimento e suspeição do membro do Ministério Público
3. Incidente de impedimento ou de suspeição

Capítulo III
Dos Auxiliares da Justiça
Art. 149
1. Auxiliares da Justiça

Seção I
Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça
Art. 150
1. Ofícios de justiça

Art. 151
1. Oficiais de justiça
Art. 152
1. Competências do escrivão e do chefe de secretaria
Art. 153
1. Ordem cronológica no processamento dos feitos
2. Preterição
Art. 154
1. Competências do oficial de justiça
2. Mandado
Art. 155
1. Responsabilidade civil do diretor do cartório e do oficial de justiça

Seção II
Do perito
Art. 156
1. Perito
2. Nomeação do perito
Art. 157
1. Nomeação e escusa do perito
2. Distribuição equitativa das nomeações para perito
Art. 158
1. Responsabilidade civil do perito

Seção III
Do depositário e do administrador
Art. 159
1. Depositário e administrador
Art. 160
1. Remuneração do depositário e do administrador
2. Nomeação de preposto
Art. 161
1. Responsabilidade civil do depositário e do administrador
2. Depositário infiel

Seção IV
Do intérprete e do tradutor
Art. 162
1. Obrigatoriedade da língua portuguesa
Art. 163
1. Recusa do intérprete ou do tradutor
Art. 164
1. Exercício do ofício
2. Responsabilidade civil do intérprete ou do tradutor

Seção V
Dos conciliadores e mediadores judiciais
Art. 165
1. Estímulo à solução consensual dos litígios
2. Centros judiciários de solução consensual dos litígios
3. Conciliação e mediação
Art. 166
1. Princípios informadores da conciliação e da mediação
Art. 167
1. Informalidade e autonomia da vontade e o risco de burocratização da conciliação e
da mediação judiciais
2. Habilitação e lista de conciliadores e mediadores
3. Impedimento do conciliador ou mediador advogado
Art. 168
1. Escolha do conciliador e do mediador
Art. 169
1. Remuneração do conciliador e do mediador
Art. 170
1. Redistribuição dos autos em razão de impedimento ou suspeição do conciliador ou
do mediador
Art. 171
1. Impossibilidade temporária para o exercício da função
Art. 172
1. Quarentena

Art. 173
1. Responsabilidade administrativa do conciliador, do mediador e da câmara privada
de conciliação e mediação
2. Responsabilidade civil do conciliador, do mediador e da câmara privada de conciliação e mediação
Art. 174
1. Interesse público e solução extrajudicial de litígios que envolvam a Administração
pública
Art. 175
1. Conciliação e mediação judiciais e extrajudiciais

Título V
Do Ministério Público
Art. 176
1. O status constitucional do Ministério Público e suas competências no processo civil
Art. 177
1. O princípio da legalidade e a atuação do Ministério Público
Art. 178
1. A intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica (custos
iuris)
2. Casos de intervenção obrigatória
3. Intimação do Ministério Público para dizer se deseja intervir
Art. 179
1. Poderes do Ministério Público quando intervém na qualidade de custos iuris
Art. 180
1. Prazo em dobro para manifestar-se nos autos
Art. 181
1. Quis custodiet ipsos custodes?
2. Responsabilidade objetiva do Estado
3. Responsabilidade civil dos membros do Ministério Público

Título VI
Da Advocacia Pública
Art. 182
1. O status constitucional da Advocacia Pública

Art. 183
1. Prazo em dobro para manifestar-se nos autos
Art. 184
1. Responsabilidade civil do membro da Advocacia Pública

Título VII
Da Defensoria Pública
Art. 185
1. O status constitucional da Defensoria Pública
2. Outras formas de assistência jurídica
Art. 186
1. Prazo em dobro para manifestar-se nos autos
2. Intimação pessoal da parte patrocinada
Art. 187
1. Responsabilidade civil do Defensor Público
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Livro IV
Dos Atos Processuais
Título I
Da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais
Capítulo I
Da Forma dos Atos Processuais
Seção I
Dos atos em geral
Art. 188
1. Fatos processuais em sentido amplo
2. Fatos processuais em sentido estrito
3. Atos processuais

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Atos-fatos processuais
Negócios processuais
Existência, validade e eficácia no plano processual
Forma dos atos processuais
Instrumentalidade das formas
Adequação formal ou adaptação procedimental
Vício de forma e contraditório
Princípio da primazia do exame do mérito, princípio da cooperação e dever de prevenção
12. Invalidade, inércia argumentativa e ônus argumentativo
Art. 189
1. Princípio da publicidade
2. Segredo de justiça
2.1. Processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união
estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes
2.2. Interesse público ou social e proteção à intimidade
2.3. Publicidade no processo arbitral
3. Sujeitos autorizados a participar em casos de segredo de justiça
4. Terceiro e interesse jurídico em obter certidão
5. Princípio da publicidade e motivação das decisões judiciais
Art. 190
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo
A cláusula geral de negociação processual
Princípio da atipicidade dos negócios processuais
Negócios bilaterais atípicos
Negócios jurídicos processuais atípicos plurilaterais (celebrados pelas partes com o
juiz)
Momento da celebração do negócio
Requisitos de validade dos negócios processuais
Capacidade para celebração do negócio processual
8.1. A Fazenda Pública como sujeito do negócio processual
8.2. O Ministério Público como sujeito do negócio processual
Situação de vulnerabilidade
Negócio processual em contrato de adesão
Negócio processual celebrado pelo advogado da parte. Necessidade de poderes especiais
Forma
Objeto do negócio

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Eficácia dos negócios processuais atípicos
Revogabilidade dos negócios processuais atípicos
Descumprimento do negócio processual atípico
Negociação processual e princípio da boa-fé
Interpretação dos negócios processuais
Negócios processuais coletivos
Negócios processuais atípicos na execução
Negócios sobre os custos da litigância
Negócios processuais atípicos na falência e na recuperação judicial

Art. 191
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Calendário processual
Finalidade do calendário processual
Calendário processual e duração razoável do processo
Atos sujeitos ao calendário processual
Momento de definição do calendário
Impossibilidade de imposição do calendário
Dispensa de intimação
Calendário processual e ordem cronológica de julgamento
Calendário na prova pericial (CPC, art. 357, § 8.º)

Art. 192
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uso obrigatório da língua portuguesa
Referência ou citação à doutrina estrangeira
Negócio processual para afastar o uso da língua portuguesa. Impossibilidade
Juntada de documento redigido em língua estrangeira
Nomeação de tradutor
Dispensa do tradutor. Instrumentalidade das formas
Petição inicial acompanhada de documento em língua estrangeira sem tradução.
Oportunidade de sanação do vício

Seção II
Da prática eletrônica de atos processuais
Art. 193
1. Prática eletrônica dos atos processuais
2. Atos processuais total ou parcialmente eletrônicos
3. Rol exemplificativo de ações
4. Atos notariais e de registro
Art. 194
1. Destinatários da norma

2.
3.
4.
5.

Princípio da publicidade
Princípio do contraditório
A garantia de acesso ao processo eletrônico e a Resolução 121/2010 do CNJ
Conceitos técnico-informáticos contidos no dispositivo

Art. 195
1. Conceitos técnico-informáticos
2. Certificação digital e a infraestrutura de chaves públicas – ICP-Brasil
3. Confidencialidade e segredo de justiça
Art. 196
1. Princípio da legalidade e poder regulamentar do CNJ e dos tribunais
2. Regulamentação do uso da informática pelo Poder Judiciário
Art. 197
1. Informações constantes dos sites dos tribunais. Presunção de veracidade e confiabilidade
2. Eficácia probatória da informação contida no site do tribunal
3. Divulgação de decisão judicial e fluência do prazo
4. Problema técnico como justa causa impedir reconhecimento de preclusão
Art. 198
1. Dever de disponibilizar, gratuitamente, equipamentos para prática eletrônica de atos
processuais
2. Admissão da prática de atos processuais por meio não eletrônico
Art. 199
1. Acesso à justiça, igualdade, dignidade humana, contraditório e acessibilidade de
pessoas com necessidades especiais
2. Objeto específico do dispositivo: pessoas com deficiência de visão
3. Assinaturas digitais e usuários deficientes visuais e auditivos

Seção III
Dos atos das partes
Art. 200
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conteúdo do dispositivo
Direitos e situações jurídicas processuais
Manifestações unilaterais ou bilaterais de vontade
Classificação dos negócios processuais de acordo com os destinatários de seus efeitos
Negócios jurídicos processuais plurilaterais (celebrados pelas partes com o juiz)
Negócios unilaterais praticados pelo juiz

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Revogabilidade das manifestações de vontade
A desistência da ação
Outros negócios processuais que devem ser homologados
Desistência do recurso: eficácia imediata
Desistência da ação ou do recurso em IRDR
Desistência de recurso repetitivo

Art. 201
1.
2.
3.
4.

Recibo
Prática de atos processuais por fac-símile
Processo eletrônico
Devolução dos autos

Art. 202
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cotas marginais e interlineares
Conteúdo do dispositivo
Norma proibitiva
Destinatário da proibição
Processo eletrônico
Manifestação manuscrita
Realce e notas de rodapé
Riscada das cotas marginais ou interlineares
Multa
Beneficiário da multa

Seção IV
Dos pronunciamentos do juiz
Art. 203
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Norma interpretativa
Importância das definições dos pronunciamentos do juiz
Definição de sentença – histórico legislativo
Definição da sentença: consolidação do entendimento firmado no âmbito do
CPC/1973
Definição de decisão interlocutória
Definição de despacho
Atos meramente ordinatórios
Elementos das decisões

Art. 204
1. Pronunciamentos nos tribunais

2. Acórdão
3. Elementos do acórdão
4. As ementas nos acórdãos
Art. 205
1. Documentação dos pronunciamentos judiciais
2. Indicação da data
3. Assinatura
4. Publicidade dos pronunciamentos judiciais

Seção V
Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria
Art. 206
1. Registro dos processos judiciais
2. Autuação
3. Autuação de incidentes
4. Autuação de processo eletrônico
5. Processo eletrônico remetido a juízo que não tenha sistema compatível
6. Apensamento
Art. 207
1. Numeração das folhas
2. Normas internas
3. Numeração de folhas dos autos em processo eletrônico
4. Rubrica das folhas
5. Rubrica pelos demais sujeitos do processo
6. Rubrica no processo eletrônico
Art. 208
1. Os termos relativos à movimentação processual
2. Termo de juntada
3. Termo de vista
4. Termos de remessa e de recebimento
5. Termo de conclusão
6. Termo de data
7. Certidões
8. Data e rubrica
Art. 209
1. Assinatura nos atos e termos do processo
2. Forma digital

Art. 210
1. Documentação de atos processuais
2. Assinatura do respectivo termo
3. Gravação e filmagem de atos processuais
Art. 211
1. Conteúdo do dispositivo
2. Processo eletrônico
3. Certidão rasurada

Capítulo II
Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais
Seção I
Do tempo
Art. 212
1. Prática dos atos em dias úteis
2. Atos que se realizam em férias e em feriados
3. Horário para a prática dos atos processuais
4. Atos que se realizam fora do horário
5. Ato praticado após encerramento do horário de expediente
6. Horário para a entrega de petição nos Correios
7. Horário para a prática dos atos processuais por fac-símile
8. Horário para a prática eletrônica de ato processual
9. Possibilidade de conclusão dos atos iniciados
Art. 213
1. Aplicação supletiva da Lei 11.419/2006
2. Prática de atos eletrônicos e fuso horário
3. Prática de atos eletrônicos e hora de verão
Art. 214
1. Férias coletivas
2. Recesso
3. Feriados
4. Atos processuais em férias e feriados
5. Ineficácia dos atos praticados nas férias
6. Suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro
7. Prorrogação do prazo para ajuizamento de ação rescisória
Art. 215
1. Suspensão do processo

2. Processos que tramitam nas férias
Art. 216
1. Previsão legal
2. Feriados
3. Atos processuais em feriados
4. Comprovação de feriado local na interposição de recurso
5. Prorrogação do prazo para ajuizamento de ação rescisória

Seção II
Do lugar
Art. 217
1. Conteúdo do dispositivo
2. Atos realizados fora da sede do juízo
3. Descumprimento da regra

Capítulo III
Dos Prazos
Seção I
Disposições gerais
Art. 218
1. Classificação dos prazos
1.1. Prazos próprios e impróprios
1.2. Prazos legais
1.3. Prazos judiciais
1.4. Prazos convencionais
2. Tempestividade do ato processual prematuro
3. Direito intertemporal em relação aos prazos
Art. 219
1. Contagem de prazos em dias úteis
2. Contagem de prazos em dias úteis em Juizados Especiais
3. Inaplicabilidade ao prazo para intimação tácita por meio eletrônico
4. Inaplicabilidade a prazos de suspensão
5. Inaplicabilidade a prazos nos processos de falência e recuperação judicial
6. Inaplicabilidade a prazos no processo penal e nos processos regulados pelo ECA
Art. 220
1. Suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro

2. Ressalva contida no dispositivo
Art. 221
1.
2.
3.
4.

Eventos supervenientes ao termo inicial do prazo
Hipóteses de suspensão dos prazos
Obstáculo em desfavor da parte, no processo eletrônico
Suspensão dos prazos durante execução de programa para promover a autocomposição

Art. 222
1. Possibilidade de prorrogação de prazo em comarcas de difícil acesso
2. Negócio processual para a redução de prazo peremptório
Art. 223
1.
2.
3.
4.

Prazos e preclusão
Preclusão do direito de praticar ou emendar o ato
Justa causa
Procedimento

Art. 224
1. Contagem dos prazos
2. Contagem regressiva
3. Dia do começo do prazo versus contagem do prazo
Art. 225
1. Renúncia ao prazo
Art. 226
1. Prazos para o juiz
2. Termo inicial dos prazos para o juiz
Art. 227
1. Motivo justificado
Art. 228
1. Prazos destinados aos serventuários
2. Juntada eletrônica
Art. 229
1.
2.
3.
4.

Prazo em dobro para manifestações
Inviabilidade da cumulação do art. 183 com o art. 229
Afastamento da regra quando só uma parte for sucumbente
Afastamento da regra quando só um dos litisconsortes se defende

5. Afastamento da regra em processo eletrônico
6. Inaplicabilidade do § 2.º à sustentação oral e aos atos orais
Art. 230
1. Fluência e contagem dos prazos
2. Termo inicial do prazo das partes. Data da comunicação como regra geral
Art. 231
1. Regras sobre o dia do começo do prazo
2. Citação com hora certa
3. Citação ou intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria
4. Citação ou intimação por edital
5. Citação ou intimação eletrônica
6. Diário da Justiça impresso ou eletrônico
7. Carga ou remessa dos autos
8. Pluralidade de réus
9. Início do prazo para contestação
10. Ato pessoal da parte: aplicação para as informações em mandado de segurança
11. Dia do começo do prazo versus contagem do prazo
Art. 232
1. Informação imediata do cumprimento da carta

Seção II
Da verificação dos prazos e das penalidades

Art. 233
1. Verificação dos prazos dos serventuários da justiça
2. Processo administrativo
Art. 234
1. Carga e restituição dos autos
2. Penalidades pela não restituição dos autos

Art. 235
1. Controle dos prazos processuais do órgão judiciário
2. O art. 235 do CPC e o art. 93, II, e, da CF

Título II
Da Comunicação dos Atos Processuais
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 236
1. Cumprimento dos atos processuais

2. Videoconferência
Art. 237
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cooperação entre órgãos jurisdicionais
Espécies de cartas
Carta rogatória
Carta precatória
Carta de ordem
Carta arbitral
Competência federal delegada

Capítulo II
Da Citação
1. Formação do processo e citação
2. Chamamento a juízo (in jus vocatio) e comunicação do conteúdo da pretensão
(editio actionis)
Art. 238
1. Definição legal de citação
2. A citação e o princípio do contraditório
3. O primeiro efeito da citação: conferir eficácia do processo ao réu
Art. 239
1. Citação como pressuposto de validade do processo
2. Comparecimento espontâneo do réu
3. A produção dos efeitos da citação em casos de sua inexistência ou invalidade
Art. 240
1. Conteúdo do dispositivo
2. A translatio iudicii e os efeitos da citação válida
3. Os efeitos previstos no art. 240
3.1. Litispendência
3.2. Litigiosidade
3.3. Constituição do devedor em mora
4. Outro efeito da citação válida
5. Interrupção da prescrição: um efeito do despacho inicial
Art. 241
1. Hipóteses de improcedência liminar do pedido
2. Pronunciamento que julga liminarmente improcedente o pedido
3. Recurso contra o pronunciamento que julga liminarmente improcedente o pedido

4. Apelação contra a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido
5. Âmbito de incidência do art. 241
Art. 242
1.
2.
3.
4.
5.

Pessoalidade da citação
Citação e advogado
Réu ausente
Réu locador ausente
Citação da Fazenda Pública

Art. 243
1. Local da citação
2. Citação do militar
Art. 244
1.
2.
3.
4.
5.

Vedação à citação e princípios constitucionais
Citação no culto religioso
Citação no período de luto
Citação no período de gala
Citação do enfermo

Art. 245
1. Réu mentalmente incapaz ou impossibilitado
2. Procedimento
Art. 246
1. Espécies de citação
2. Citação dos confinantes na ação de usucapião
Art. 247
1. A citação postal como modalidade padrão
2. Exceções
3. Citação no processo de execução
Art. 248
1. Pessoalidade da citação e teoria da aparência
Art. 249
1. Citação por oficial de justiça
Art. 250
1. Requisitos do mandado de citação
2. Indicação do prazo para defesa

Art. 251
1. Procedimento da citação por oficial de justiça
Art. 252
1. Citação com hora certa
2. Intimação de pessoa da família ou vizinho
Art. 253
1. Procedimento da citação com hora certa
2. Revelia
3. Certidão do oficial de justiça
Art. 254
1. Comunicação ao réu da citação com hora certa
2. Consequência da ausência do comunicado
Art. 255
1. Atos processuais em comarcas contíguas e nas que se situem na mesma região metropolitana
Art. 256
1. Citação por edital e seus pressupostos
Art. 257
1. Requisitos da citação por edital
2. Prazo do edital e prazo de resposta
Art. 258
1. Invalidade da citação por edital e informação dolosa
Art. 259
1. Generalidades sobre procedimentos no Código
2. Extinção de alguns procedimentos especiais
3. Editais necessários

Capítulo III
Das Cartas
Art. 260
1. Requisitos essenciais das cartas
2. Requisitos eventuais
3. Carta arbitral
Art. 261
1. Prazo para cumprimento

2. Expedição da carta
3. Diligências
Art. 262
1. Caráter itinerante da carta
2. Contraditório na mudança de endereçamento da carta
Art. 263
1. Expedição de cartas por meio eletrônico
2. Outros meios possíveis
Art. 264
1. Requisitos das cartas e erro de remissão
Art. 265
1. Transmissão por telefone
2. Inconstitucionalidade parcial do dispositivo
Art. 266
1. Cumprimento de ofício
Art. 267
1. Recusa da carta
2. Requisitos
3. Incompetência absoluta
3.1. Competência dos Juizados Federais para cumprimento de cartas
4. Autenticidade
5. Irresignação em face do ato praticado
6. Decisão fundamentada
Art. 268
1. Devolução da carta cumprida

Capítulo IV
Das Intimações
Art. 269
1. Definição legal de intimação
2. Modalidades
3. Intimação pessoal da Fazenda Pública
4. Impossibilidade da intimação feita pelo próprio advogado ao advogado público
Art. 270
1. Meio eletrônico como o preferencial

2. Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública
3. Publicação no Diário da Justiça
Art. 271
1. Impulso oficial
Art. 272
1. Intimação por publicação no órgão oficial
2. Carga dos autos
3. Invalidade da intimação
Art. 273
1. Intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria
Art. 274
1. Intimação feita diretamente ou pelo correio aos advogados
2. Intimação feita diretamente ou pelo correio às partes e a outros sujeitos do processo
3. Endereço constante dos autos. Presunção de validade das intimações
Art. 275
1. Intimação por oficial de justiça
2. Certidão de intimação
3. Intimação com hora certa
4. Intimação por edital

Título III
Das Nulidades
1.
2.
3.
4.

Normas sobre os defeitos e invalidades processuais
Vício e invalidade
Os defeitos processuais: sua convalidação e sanação
Os meios de impugnação contra defeitos processuais

Art. 276
1. Boa-fé e proibição do venire contra factum proprium
2. Erro de forma e causalidade
3. Ilegitimidade do causador
Art. 277
1. Forma dos atos processuais e instrumentalidade das formas
2. Princípio da conservação dos atos processuais
Art. 278
1. Preclusão das alegações de invalidade

2. Segurança jurídica e proteção da confiança
Art. 279
1. A intervenção do Ministério Público no processo civil
2. Nulidade cominada, porém sanável
3. Efeitos da decretação de invalidade
Art. 280
1. Nulidade cominada
2. Sanação do vício de citação ou de intimação
3. Preclusão se o defeito não for alegado na primeira oportunidade
4. Multa do art. 258
Art. 281
1. Princípio da causalidade
2. Invalidade derivada
3. Invalidade parcial
Art. 282
1. Decretação expressa da invalidade e dever de especificação dos atos a serem invalidados
2. Técnicas de reparação da invalidade
3. Princípio do prejuízo
4. Regra que concretiza o princípio da primazia do julgamento do mérito
Art. 283
1. Aproveitamento dos atos processuais
2. Erros de forma
3. Adaptabilidade do procedimento
4. Momento para a adaptação do procedimento

Título IV
Da Distribuição e do Registro
Art. 284
1. Protocolo, registro e distribuição
2. Elementos e funções do registro
3. Prevenção do juízo
4. Momento determinante da perpetuatio jurisdictionis
Art. 285
1. Obrigatoriedade da distribuição
2. Alternatividade e aleatoriedade da distribuição

3. Publicidade
4. Espécies de distribuição
Art. 286
1. Distribuição por dependência
2. Prevenção
3. Hipóteses de distribuição por dependência
3.1. Conexão ou continência
3.2. Extinção do processo sem resolução do mérito
3.3. Conexão instrumental
4. Distribuição por dependência ou reunião posterior de processos
5. Anotações no distribuidor
Art. 287
1. Impedimento à distribuição e controle pelo distribuidor
2. Procuração e capacidade postulatória
3. Endereço completo. Endereço eletrônico e não eletrônico
4. Dispensa da juntada de procuração
4.1. Evitar o perecimento de direito
4.2. Representação legal
4.3. Outras hipóteses
Art. 288
1. Controle da distribuição
2. Impugnação da distribuição
Art. 289
1. Publicidade da distribuição
2. Fiscalização da distribuição
Art. 290
1. Pagamento das despesas no processo
2. Cancelamento da distribuição

Título V
Do Valor da Causa
Art. 291
1. Obrigatoriedade da atribuição de valor à causa
2. Função e relevância do valor da causa
3. Conceito de valor da causa
4. Valor certo

5. Extensão
Art. 292
1. Oportunidade da fixação do valor da causa
2. Critérios de fixação do valor da causa
2.1. Valor da causa na cobrança de dívida
2.2. Valor da causa na ação fundada em ato ou negócio jurídico
2.3. Valor da causa na ação de alimentos
2.4. Valor da causa nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação de
imóvel
2.5. Valor da causa na ação de indenização
2.6. Valor da causa na cumulação simples e sucessiva de pedidos
2.7. Valor da causa quando há pedidos alternativos
2.8. Valor da causa na cumulação eventual de pedidos
2.9. Valor da causa na ação monitória
2.10. Valor da causa na ação rescisória
3. Controle do valor da causa pelo juiz
Art. 293
1. Objeto da impugnação ao valor da causa
2. Legitimidade para impugnar o valor da causa
3. Forma da impugnação ao valor da causa
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Livro V
Da Tutela Provisória
Título I
Disposições Gerais
Art. 294
1. Tutela cautelar
1.1. Conceito
1.2. Tutela assecuratória da tutela do direito material ou da situação jurídica tutelável

2.

3.

4.

5.

6.

1.3. Não satisfatividade
1.4. Instrumentalidade
1.5. Referibilidade
1.6. Diferença entre cautelaridade e preventividade
Origem, desenvolvimento e transformação da tutela cautelar. O surgimento da tutela
antecipada
2.1. A tutela cautelar no Estado liberal clássico
2.2. A tutela cautelar não foi concebida para impedir a violação do direito nem
para remover os efeitos concretos do ato contrário ao direito
2.3. A proibição dos juízos de verossimilhança
2.4. O surgimento de novas situações jurídicas, a inexistência de técnicas processuais idôneas à prestação das tutelas inibitória e de remoção do ilícito e a morosidade do processo de conhecimento: a expansão da tutela cautelar
2.5. A introdução da tutela antecipada no Código de 1973
2.6. A zona de penumbra das tutelas cautelar e antecipada
Da tutela cautelar às tutelas contra o ilícito
3.1. Tutela contra o ilícito
3.2. O direito material à tutela de prevenção do ilícito
3.3. Tutela inibitória como tutela específica do direito material
3.4. Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito
3.5. Tutela inibitória e tutela cautelar
3.6. Tutela de remoção do ilícito e tutela cautelar
Tutelas cautelar, antecipada, inibitória e de remoção do ilícito
4.1. Tutelas cautelar e antecipada como tutelas interinais de urgência
4.2. As tutelas inibitória e de remoção do ilícito como tutelas autônomas contra o
ilícito
O tempo enquanto ônus e a necessidade da sua distribuição: a tutela da evidência e
a ideia de abuso de direito de defesa
5.1. O tempo do processo como ônus e a necessidade da sua distribuição entre as
partes
5.2. A falsidade do princípio da nulla executio sine titulo diante do conflito entre o
direito à tutela tempestiva e o direito à cognição definitiva
5.3. Evidência do direito e fragilidade da defesa
5.4. Tutela da evidência como técnica de distribuição do tempo do processo
Tutela provisória
6.1. Significado de tutela provisória
6.2. Espécies de tutela provisória
6.3. Tutela provisória de urgência: tutelas cautelar e antecipada (satisfativa sumária)
6.4. Tutela provisória e tutela dos direitos

6.5.
6.6.

Tutela provisória da evidência
Caráter antecedente ou incidental

Art. 295
1. Custas diante do requerimento de tutela provisória
2. Honorários advocatícios e tutela provisória incidental
Art. 296
1. Eficácia temporal das tutelas cautelar e antecipada
2. Manutenção excepcional da tutela de urgência em caso de sentença de improcedência
3. Fundamentos para a revogação ou modificação da tutela de urgência
4. Revogação ou modificação da tutela de urgência no Tribunal
5. Modificação da tutela em proveito da parte que a obteve
6. Eficácia da tutela no período de suspensão do processo
7. A particularidade da tutela da evidência
Art. 297
1. Do princípio da tipicidade das formas executivas às cláusulas executivas abertas
2. Critérios reguladores da eleição do meio executivo adequado à tutela de urgência
3. Efetivação da tutela de urgência nas hipóteses em que se almeja fazer, não fazer,
entrega de coisa e soma em dinheiro
4. A prisão como meio de coerção indireta
5. Execução da tutela antecipada de pagamento de soma em dinheiro
5.1. As diferentes finalidades da tutela antecipada de pagamento de soma, da execução “provisória” da sentença e do arresto
5.2. O uso da multa para dar efetividade à tutela antecipada de soma em dinheiro
5.3. O emprego da penhora on-line
5.4. A tutela antecipada na ação ressarcitória
5.4.1.

Justificativa

5.4.2.

A natureza alimentar da tutela antecipada na ação ressarcitória

5.4.3.

A efetivação da tutela antecipatória na ação de ressarcimento

5.4.4.

A execução da tutela antecipatória de soma em dinheiro, na ação de
ressarcimento, admite a expropriação de bem e não está submetida à
prestação de caução
6. A execução da tutela da evidência
7. A restituição das coisas no estado anterior e a reparação dos danos provocados pela
execução da tutela provisória – cautelar, antecipada e da evidência
Art. 298
1. Convicção de probabilidade, racionalidade da decisão e critérios decisionais

2. Justificativa da convicção de probabilidade
3. Critérios para o controle da racionalidade do discurso baseado na convicção de probabilidade
4. Convicção de probabilidade e caso concreto
5. A importância da identificação da tutela do direito a ser antecipada para a racionalização da convicção de probabilidade
6. A convicção de probabilidade diante das várias tutelas de direito que podem ser
antecipadas
7. Dificuldade da prova, credibilidade das alegações e convicção de probabilidade
8. Convicção de probabilidade e consideração das posições em disputa
9. Convicção de probabilidade e tutela cautelar
10. Convicção de probabilidade e tutela da evidência
Art. 299
1. Tutelas antecipada e cautelar requeridas nas formas antecedente e incidente
2. Competência diante do recurso
3. Tutela de urgência concedida por juiz incompetente

Título II
Da Tutela de Urgência
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 300
1. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
2. Perigo de ato contrário ao direito e da prorrogação dos efeitos concretos da conduta
ilícita
3. Perigo de dano a direito conexo ao direito à tutela final
4. Probabilidade do direito
5. Tutela de urgência antes da ouvida do réu
6. Justificação prévia para a concessão da tutela de urgência
7. Tutela de urgência na sentença
8. Caução para a concessão da tutela de urgência
9. O problema do perigo de irreversibilidade
9.1. Irreversibilidade dos efeitos jurídicos da decisão
9.2. A irreversibilidade dos efeitos fáticos é uma consequência inerente à natureza
da tutela antecipada
10. Inconstitucionalidade da proibição de concessão de tutela urgente contra a Fazenda
Pública

Art. 301
1. A definição legislativa de tutela cautelar
2. Tutelas cautelares ou de segurança exemplificadas no art. 301
3. Concessão de providência diversa da requerida desde que adequada à asseguração
do direito ou à prestação da tutela cautelar
Art. 302
1. Pressupostos da responsabilidade da parte que requereu a tutela de urgência efetivada em prejuízo do adversário
2. Hipóteses de responsabilidade objetiva
3. Liquidação da indenização

Capítulo II
Do Procedimento da Tutela Antecipada
Requerida em Caráter Antecedente
Art. 303
1. Justificativa e importância do uso adequado da tutela antecipada na forma antecedente
2. Requisitos da petição inicial em que se pede tutela antecipada antecedente
3. Procedimento em caso de concessão da tutela antecipada na forma antecedente
4. Procedimento quando a tutela antecipada é indeferida
Art. 304
1. Fundamento da estabilização da tutela
2. O problema da generalização do significado de inércia do demandado
3. Se a tutela antecipada pode se estabilizar quando é requerida na forma antecedente,
não existe motivo algum para não poder se estabilizar quando é requerida na petição
inicial da ação em que se pede a tutela do direito
4. Requisitos para a estabilização da tutela
5. Concessão parcial da tutela antecipada e requerimento de tutela antecipada que não
abrange a integralidade do mérito
6. Efeitos temporalmente ilimitados da tutela estabilizada
7. Tutela estabilizada, declaração sumária e constituição provisória
8. Possibilidade de reforma e invalidação da tutela antecipada estabilizada
9. Fluência do prazo para a propositura da ação objetivando reforma ou invalidação da
tutela estabilizada
10. Não há coisa julgada, mas apenas extinção do direito de reformar ou invalidar a
tutela estabilizada, depois de exaurido o prazo de dois anos do § 5.º do art. 304
11. Estabilização da tutela contra a Fazenda Pública

Capítulo III
Do Procedimento da Tutela Cautelar
Requerida em Caráter Antecedente
Art. 305
1. Distinção entre o procedimento da tutela cautelar antecedente e o procedimento da
tutela antecipada antecedente
2. Ações cautelar e principal num único processo e ação única com requerimento de
tutela antecipada antecedente
3. Diferença da urgência que legitima a tutela cautelar na forma antecedente
4. Requisitos da petição inicial da tutela cautelar antecedente
5. Fungibilidade das tutelas cautelar e antecipada
6. Concessão da tutela cautelar antes da citação do réu
Art. 306
1. Procedimento acelerado
2. Contestação e defesa
3. Provas admissíveis
4. Reconhecimento da procedência do pedido
Art. 307
1. Pedido de tutela cautelar e efeitos da revelia
2. Apresentada a contestação será observado o procedimento comum
Art. 308
1. Duas ações e um processo
2. Aditamento da causa de pedir?
3. Relação entre ação principal e efetivação da tutela cautelar
4. Procedimento após o ajuizamento da ação principal
5. Cumulação das ações cautelar e principal
Art. 309
1. Cessação da eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente
2. Não formulação do pedido principal no prazo legal
3. Não efetivação da tutela em trinta dias
4. Improcedência do pedido principal ou extinção do processo sem resolução de
mérito
5. Renovação do pedido de tutela cautelar sob novo fundamento
Art. 310
1. A decisão cautelar não interfere sobre o julgamento do pedido principal
2. Reconhecimento de decadência ou de prescrição em sede de tutela cautelar

Título III
Da Tutela da Evidência
Art. 311
1. Tutela da evidência
1.1. Evidência dos fatos constitutivos, inconsistência da defesa e distribuição do
ônus do tempo processo
1.2. A importância de situar corretamente os fatos litigiosos para a distribuição do
tempo do processo
1.3. A condenação com reserva no direito italiano
1.4. Pressupostos da tutela da evidência
1.5. A defesa de mérito, além de inconsistente, não pode ser de pronta solução
1.5.1.

A defesa de mérito não pode ser de imediata solução

1.5.2. A defesa de mérito deve ser inconsistente
2. A tutela da evidência baseada na técnica da reserva da cognição da defesa de mérito
indireta infundada
2.1. Os critérios da não contestação e da incompatibilidade entre apresentação de
defesa de mérito indireta e negação dos fatos constitutivos
2.2. A defesa de mérito indireta equivale, em regra, à não contestação dos fatos
constitutivos
2.3. Resolução do impasse diante da incompatibilidade entre as defesas de mérito
direta e indireta
2.4. O dever de o réu se manifestar sobre os fatos narrados na petição inicial, o
dever de veracidade e o dever de o réu esclarecer a sua defesa
3. Tutela da evidência baseada na técnica da prova dos fatos constitutivos
3.1. A prova documental dos fatos constitutivos
3.2. A necessidade de tutela da evidência no procedimento monitório
3.3. A diferença entre prova escrita, prova suficiente para a tutela da evidência e
prova suficiente para a procedência do pedido
3.4. A tutela da evidência e a tutela antecipada no procedimento monitório
3.5. A execução imediata no caso de improcedência dos embargos ao mandado
3.6. A tutela da evidência mediante a técnica monitória (prova do fato constitutivo) no procedimento comum
3.7. A tutela da evidência quando a ação impõe entrega de coisa, fazer ou não fazer
4. A tutela da evidência fundada em prova do fato constitutivo e em defesa direta infundada
4.1. Defesa direta infundada
4.2. A tutela da evidência baseada em prova emprestada
4.3. A tutela da evidência na hipótese de prova do núcleo do fato constitutivo e de
contestação infundada dos seus elementos secundários

5. Justificativa da tutela da evidência baseada em defesa indireta infundada
5.1. O critério da distribuição do ônus da prova como vetor para a repartição do
tempo do processo
5.2. O princípio de que o tempo do processo deve ser suportado pela parte que
necessita da instrução da causa
5.3. O processo não pode prejudicar o autor que tem razão
5.4. A necessidade de evitar o agravamento da situação da administração da justiça
5.5. A necessidade de evitar o abuso do direito de defesa
6. Justificativa da tutela de evidência na hipótese de defesa direta infundada
6.1. A imprescindibilidade de defesa direta necessariamente fundada diante da
força argumentativa implícita na prova do autor
6.2. A força da prova do autor como critério para se ter como abusiva a defesa
direta apresentada sem fundamento sério. A necessidade de evitar o abuso do
direito de defesa
7. A tutela da evidência na dimensão dos direitos fundamentais processuais
8. As hipóteses dos incisos do art. 311
8.1. A cláusula geral do “abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório”
8.2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
8.3. Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada
do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa
8.4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável
9. A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 311
10. Momento oportuno à concessão da tutela da evidência
11. Possibilidade de revogação da tutela e agravo de instrumento com efeito suspensivo
12. Execução imediata da tutela da evidência e a questão da caução
13. Tutela da evidência na sentença
13.1. A tutela da evidência diante da contestação genérica
13.2. O réu que comparece no processo e não apresenta contestação

Livro VI
Da Formação, da Suspensão e da
Extinção do Processo

1. Apresentação do tema

Título I
Da Formação do Processo

1. Formação da relação processual e suas consequências
2. Angularização e querela nullitatis
Art. 312
1.
2.
3.
4.

Observações gerais
Formação gradual da relação processual. A formação em relação ao autor
A formação gradual da relação processual. A formação em relação ao réu
A formação gradual da relação processual. A formação em relação a terceiros

Título II
Da Suspensão do Processo
1. Suspensão e interrupção do processo
Art. 313
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Suspensão e capacidade das partes
Suspensão por morte da parte
Suspensão por perda de capacidade da parte
Morte e perda da capacidade de representante
Morte e perda de capacidade do advogado
Habilitação de herdeiros e sucessores
Incapacidade da parte, morte ou incapacidade do representante ou do advogado e
sanação do defeito
Incapacidade superveniente e tomada de decisão apoiada
Morte ou perda de capacidade da parte ou de representante legal e fase do processo
Suspensão convencional
Suspensão e arguição de impedimento e suspeição do juiz
Duração do efeito suspensivo e arguição de suspeição e impedimento do juiz
Suspensão e instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
Questões prejudiciais
Verificação de fato ou produção de prova requisitada perante outro juízo
Força maior
Decisões de Tribunal Marítimo
Outros casos
Prazo de suspensão
Suspensão do processo em razão da paternidade ou da maternidade

Art. 314
1. Duração da suspensão e vedação da prática de atos

2.
3.
4.
5.

Termo inicial da suspensão
Termo final da suspensão
Medidas de urgência
Competência para os atos urgentes

Art. 315
1. Independência das instâncias cível e criminal
2. Questão prejudicial externa

Título III
Da Extinção do Processo

1. A conclusão da relação processual

Art. 316
1. Sentença como ato de extinção do processo
2. O conceito de sentença no Código e na doutrina. Utilidade
3. Formas de sentença e extinção do processo
Art. 317
1. Princípio da sanabilidade
2. Viabilidade da correção

PARTE ESPECIAL
Livro I
Do Processo de Conhecimento e do
Cumprimento de Sentença
1. A classificação dos processos e sua utilidade no modelo atual

Título I
Do Procedimento Comum
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 318
1. O procedimento comum como procedimento padrão do Código
2. Estrutura básica do procedimento comum
3. Alterações de procedimento por iniciativa judicial e pela vontade das partes. Negócios processuais em tema de procedimento
4. Fases e estágios do procedimento comum
5. Perspectiva horizontal

6. Perspectiva vertical
7. Aplicação subsidiária

Capítulo II
Da Petição Inicial
Seção I
Dos Requisitos da Petição Inicial
Art. 319
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Petição inicial e sua relevância
Requisitos da petição inicial
Competência
Partes
Causa de pedir
Pedido
Valor da causa
Requerimento de provas
Opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação
Outros requisitos da petição inicial

Art. 320
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documentos indispensáveis à propositura da ação
Prova dos pressupostos processuais
Documento exigido pela lei para o uso de certo procedimento
Documento objeto da demanda
Documento da substância do ato
Documentos indispensáveis e polo passivo do processo
Impossibilidade de juntada dos documentos indispensáveis

Art. 321
1.
2.
3.
4.

Determinação de emenda à petição inicial
Deveres de prevenção e de esclarecimento e emenda à inicial
Indeferimento da petição inicial
Preclusão da decisão de recebimento da inicial

Seção II
Do Pedido
1. Inércia da jurisdição e pedido
2. Princípio da demanda

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Origens do princípio
Princípio da demanda e princípio dispositivo
Princípio da correlação
A necessidade de atenuação do princípio da demanda
Análise crítica do princípio da demanda
Pedidos imediatos e pedidos mediatos
Classificação dos pedidos

Art. 322
1. Pedido certo
2. Pedido implícito
3. Interpretação do pedido
Art. 323
1. Prestações sucessivas
2. Condenação para o futuro
3. Consignação das prestações vincendas
Art. 324
1. Pedido determinado
2. Pedido “genérico”
3. Ações universais
4. Determinação imediata das consequências do ato ou do fato
5. Ato a ser praticado pelo réu
6. Pedido reconvencional
7. Liquidação zero
Art. 325
1. Pedido alternativo
2. Processamento do pedido alternativo
3. Processamento e pedido facultativo
Art. 326
1. Cumulação imprópria
2. Regime da cumulação eventual ou subsidiária
3. Regime da cumulação alternativa
Art. 327
1. Cumulação de pedidos
2. Cumulação simples
3. Cumulação sucessiva
4. Requisitos da cumulação de pedidos

5. Cumulação inicial e cumulação ulterior
6. Requisitos para o concurso de ações
7. Negócios processuais e cumulação de pedidos
Art. 328
1. Obrigação indivisível com pluralidade de credores
2. Obrigação indivisível com pluralidade de credores e sentença de improcedência
Art. 329
1. Estabilidade da demanda
2. Modificação e aditamento da petição inicial no Código
3. Modificação convencional
4. Estabilidade do pedido reconvencional
5. A necessidade de uma visão sistêmica da estabilidade da demanda

Seção III
Do indeferimento da petição inicial
Art. 330
1. Juízo de admissibilidade da petição inicial
2. Inépcia da inicial
3. Falta de condição da ação
4. Descumprimento do dever de emenda da inicial
5. Outros casos
6. Sanabilidade
7. Determinação das obrigações controvertidas
Art. 331
1. A apelação contra o indeferimento da petição inicial e retratação
2. A citação do réu para contrarrazões
3. Indeferimento parcial da petição inicial e recurso
4. Deferimento da petição inicial e recurso
5. Retratação e recurso do réu
6. Prazo do réu para contestação
7. Ciência para o réu do trânsito em julgado

Capítulo III
Da Improcedência Liminar do Pedido
Art. 332
1. Julgamento de mérito initio litis no Código anterior e no atual
2. Sentença de improcedência initio litis no Código atual

3.
4.
5.
6.
7.

Improcedência liminar do pedido e precedente
Hipóteses de cabimento da improcedência liminar do pedido
Julgamento liminar de improcedência e contraditório prévio
Recurso da sentença de improcedência initio litis
Improcedência parcial liminar do pedido

Art. 333 (Vetado)
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Capítulo V
Da audiência de conciliação ou de mediação
Art. 334 – Flávio Luiz Yarshell
1. Breve exame evolutivo da oralidade
2. A oralidade no sistema do CPC
3. Preferência pela solução da controvérsia mediante autocomposição: limites e cautelas
4. Técnicas voltadas à solução da controvérsia mediante autocomposição
5. Segue: alternatividade e obrigatoriedade da conciliação e da mediação?
6. Audiência de conciliação ou mediação: condição inicial para sua designação
7. Segue: possibilidade de autocomposição como pressuposto para ocorrência da audiência
8. Dispensa de realização da audiência por desinteresse das partes
9. Dispensa por convenção processual anterior ao processo?
10. Desinteresse declarado pelo autor: possibilidade de o juiz impor ao réu o ônus de
falar antecipadamente sobre eventual desinteresse na audiência
11. Desinteresse de apenas uma das partes, diante de prévia realização de sessão de mediação extrajudicial
12. Desinteresse pela audiência e litisconsórcio
13. Desinteresse das partes: imposição pelo juiz contra a vontade das partes?
14. Desinteresse das partes e atuação do Ministério Público como fiscal da lei
15. Desinteresse na hipótese de mais de uma audiência
16. O tempo da audiência: observância de antecedência mínima

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Falta injustificada de comparecimento
Proporcionalidade da sanção pela falta de comparecimento injustificada
Ausência justificada
Eventual conteúdo atípico da audiência de conciliação ou mediação
Conteúdo típico da audiência: o papel do magistrado
Segue: confidencialidade e impedimento do juiz
Segue: homologação da autocomposição
O papel do conciliador e do mediador
O papel das partes
Eventual intervenção de terceiros?
O papel dos advogados
A audiência precedida do pleito de tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar)
Hipótese especial de produção antecipada de prova
Norma aplicável aos tribunais?
Segue: processos de competência originária
Norma aplicável a procedimentos especiais (do CPC e de legislação extravagante)?
Norma aplicável no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título
extrajudicial?
Audiência de conciliação ou mediação e pagamento de taxa judiciária
Audiência e alegações defensivas antecipadas do réu
Pauta e intervalo mínimo entre audiências
Audiências em ambiente virtual

Capítulo VI
Da Contestação
Art. 335 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Defesa, ação e tutela jurisdicional
2. Modalidades de resposta no CPC/1973
3. Modalidades de resposta no Código
4. Contagem do prazo para apresentação de contestação
5. Litisconsórcio passivo
6. Requerimento de limitação de litisconsórcio
Art. 336 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Ônus de responder
2. Concentração da defesa e eventualidade
3. Defesas processuais e defesas de mérito
4. Atenuações às regras de concentração e de eventualidade
5. Especificação de provas

Art. 337 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Preliminares
2. Cognoscibilidade de ofício
3. Preclusão quanto à incompetência relativa e à convenção de arbitragem
4. Oitiva do autor sobre as preliminares
5. Inexistência ou nulidade da citação (inc. I)
6. Incompetência absoluta e relativa (inc. II)
7. Incorreção do valor da causa (inc. III)
8. Inépcia da petição inicial (inc. IV)
9. Perempção (inc. V)
10. Elementos identificadores da demanda
11. Litispendência (inc. VI)
12. Coisa julgada (inc. VII)
13. Conexão (inc. VIII)
14. Pressupostos processuais relativos às partes
15. Incapacidade de ser parte (inc. IX)
16. Defeito de representação (inc. IX)
17. Falta de autorização (inc. IX)
18. Convenção de arbitragem (inc. X)
19. Condições da ação
20. Extinção da possibilidade jurídica da demanda como condição da ação
21. Ausência de legitimidade (inc. XI)
22. Interesse processual (inc. XI)
23. Falta de caução ou de outra prestação (inc. XII)
24. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça (inc. XIII)
Art. 338 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Sucessão do polo passivo
2. Extinção da nomeação à autoria
3. Correção espontânea do polo passivo
4. Reembolso de despesas e honorários advocatícios
Art. 339 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Ônus de indicação
2. Reparação de despesas processuais e indenização por perdas e danos
3. Responsabilidade subjetiva
4. Indicação de litisconsorte passivo
Art. 340 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Alegação de incompetência
2. Suspensão do processo
3. Recurso cabível

Art. 341 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Ônus da impugnação especificada
2. Presunção relativa
3. Fatos relativos a direitos indisponíveis (fatos que não admitem confissão)
4. Falta de instrumento substancial
5. Contradição com a defesa em seu conjunto
6. Defensor público, advogado dativo e curador especial
Art. 342 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Exceções às regras de concentração e eventualidade
2. Direito ou fato superveniente
3. Primeira distinção: direito objetivo e direito subjetivo superveniente
4. Segunda distinção: fatos supervenientes e fatos velhos
5. Matérias cognoscíveis de ofício
6. Matérias que podem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
7. Efetivação do contraditório

Capítulo VII
Da Reconvenção
Art. 343 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Situações em que o réu deduz pedido
2. Reconvenção e pedido contraposto no CPC/1973
3. Reconvenção e ação dúplice
4. Reconvenção no Código
5. Conexidade com a demanda principal ou os fundamentos da defesa
6. Competência absoluta e uniformidade procedimental
7. Propositura de demanda autônoma
8. Instrumento para propositura da reconvenção
9. Autonomia
10. Intimação para resposta
11. Reconvenção da reconvenção
12. Litisconsórcio ativo e passivo
13. Substituição processual
14. Recurso cabível

Capítulo VIII
Da Revelia
Art. 344 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Revelia

2. Efeito substancial da revelia (presunção de veracidade)
3. Outros efeitos da revelia
4. Advertência sobre efeitos da revelia
Art. 345 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Limitações aos efeitos da revelia
2. Litisconsórcio passivo
3. Direitos indisponíveis
4. Falta de instrumento essencial
5. Inverossimilhança e conflito com a prova dos autos
6. Outras exceções
7. Revelia e ação rescisória
Art. 346 – Guilherme Setoguti J. Pereira
1. Contagem do prazo para o revel
2. Ingresso do revel
3. Produção de prova pelo revel
4. Intimação da sentença
5. Intimação para cumprimento de sentença
6. Alteração do pedido ou da causa de pedir
7. Intimação pessoal
8. Revelia ulterior

Capítulo IX
Das providências preliminares e do saneamento
Art. 347 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Etapas da fase de conhecimento do procedimento comum
2. Fase ordinatória: transição da fase postulatória para a instrutória
3. Providências preliminares: início da fase ordinatória e confronto com o art. 323 do
CPC/1973

Seção I
Da não incidência dos efeitos da revelia
Art. 348 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Presunção de veracidade das alegações do autor e sua relação com a fase ordinatória
2. Providências preliminares em caso de revelia sem o efeito de presunção de veracidade das alegações do autor
Art. 349 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Direito de prova do réu revel

Seção II
Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor
Art. 350 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Defesa do réu: exceções rituais, exceção x objeção
2. Providências preliminares e exceções materiais indiretas
3. Natureza declaratória negativa da sentença de improcedência e o ônus de apresentação de réplica
4. Insubsistência da declaratória incidental e inversão do polo de incidência do princípio dispositivo a respeito das questões prejudiciais

Seção III
Das alegações do réu
Art. 351 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Conteúdo da manifestação do autor em réplica à contestação que contenha alegações preliminares
Art. 352 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Ampla sanabilidade de irregularidades ou vícios sanáveis
2. Sanabilidade de vícios em sede de providências preliminares
3. Natureza das irregularidades e dos vícios sanáveis
Art. 353 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Julgamento conforme o estado do processo: conceito

Capítulo X
Do julgamento conforme o estado do processo
Seção I
Da Extinção do Processo
Art. 354 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. A evolução do sincretismo processual e as modificações no conceito de sentença no
Código de Processo Civil de 1973
2. Atual conceito de sentença e universalização do processo sincrético
3. Sentenças ou decisões terminativas
4. Sentenças ou decisões definitivas
5. Sentenças ou decisões definitivas que declaram decadência ou prescrição
6. Sentenças ou decisões homologatórias e os atos de disposição de direitos

7. Extinção parcial do processo, capítulos da sentença e o nascimento de decisões parciais de mérito no processo civil brasileiro
8. Recurso cabível contra decisão de parcial extinção do processo

Seção II
Do julgamento antecipado do mérito
Art. 355 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Origem do julgamento antecipado no Código de Processo Civil de 1973
2. Julgamento antecipado do mérito e julgamento parcial do mérito
3. Julgamento antecipado do mérito: requisitos
4. Julgamento antecipado do mérito e tutela de evidência
5. Recursos contra a decisão que realiza julgamento antecipado do mérito

Seção III
Do julgamento antecipado parcial do mérito
Art. 356 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Cindibilidade do julgamento do mérito: polêmica sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
2. Julgamento parcial de mérito: requisitos
3. Natureza da decisão parcial de mérito, coisa julgada material e ação rescisória
4. Julgamento parcial de mérito e cumulação de pedidos
5. Julgamento parcial de mérito e reconvenção
6. Julgamento parcial de mérito e “questões prejudiciais”
7. Julgamento antecipado e parcial de mérito: direito subjetivo ou discricionariedade
do juiz
8. Liquidação e cumprimento da decisão parcial de mérito
9. Recurso cabível contra a decisão parcial de mérito: agravo de instrumento e seus
efeitos
10. Decisão parcial e sucumbência

Seção IV
Do saneamento e da organização do processo
Art. 357 – Viviane Siqueira Rodrigues
1. Histórico do saneamento no processo civil brasileiro: do Código de Processo Civil
de 1939 ao Código de Processo Civil de 1973
2. A audiência preliminar no Código de Processo Civil de 1973
3. Papel do saneamento no sistema do Código de Processo Civil de 1973
4. A eficácia preclusiva da decisão saneadora no Código de Processo Civil de 1973
5. Papel do saneamento no sistema do Código de Processo Civil de 2015

6. A nova e velha figura da “organização” do processo
7. Organização do processo a respeito das questões de direito e sua relação com o contraditório e a segurança jurídica
8. Oralidade na fase de saneamento e organização: foi extinta a “audiência preliminar”?
9. Segue: cooperação das partes e importância da oralidade para o contraditório
10. Distribuição do ônus da prova como regra de instrução
11. Os sujeitos processuais envolvidos no saneamento e na organização do processo
12. Negócio jurídico processual visando à delimitação das questões de fato e de direito e
distribuição do ônus da prova
13. Organização da prova testemunhal
14. Calendário processual
15. Interferência legal na gestão judiciária de pautas de audiência
16. Tentativa de conciliação em audiência de organização e oralidade
17. Recursos cabíveis e estabilidade da decisão de saneamento e de organização

Capítulo XI
Da audiência de instrução e julgamento
Art. 358 – Flávio Luiz Yarshell
1. Oralidade e instrução no CPC (considerações gerais e introdutórias)
2. Segue: a supressão da regra de identidade física
3. Atos preparatórios da audiência de instrução
4. Desnecessidade da audiência. Instrução em sentido amplo. Debate da causa ainda
que não haja prova oral a produzir?
5. Lugar da audiência
6. Tempo da audiência
7. Abertura e pregão
8. Audiência virtual
Art. 359 – Flávio Luiz Yarshell
1. Busca da autocomposição
2. Segue: conciliação, mediação e arbitragem
3. O juiz como conciliador
4. Audiência apenas para tentativa de autocomposição?
5. Oportunidade, ainda, para saneamento e organização do processo?
6. Oportunidade, ainda, para convenção das partes em matéria processual?
Art. 360 – Flávio Luiz Yarshell
1. Poder de polícia: atividade administrativa do juiz
2. Presidência dos trabalhos da audiência de instrução. Formas de reação às condutas
inadequadas
3. Ordem para retirada da sala: consequências sobre o prosseguimento dos trabalhos

4. Urbanidade e decoro
5. Registro das ocorrências havidas na audiência
6. Controle da legalidade dos atos (jurisdicionais e administrativos) do juiz em audiência
Art. 361 – Flávio Luiz Yarshell
1. Antes da produção da prova: exposição oral pelos advogados das partes?
2. Alteração da ordem de produção da prova
3. Segue: em particular, inserção do depoimento pessoal ao final da instrução?
4. Possibilidade de juntada de documentos novos?
5. Oitiva de peritos e assistentes: utilidade no emprego da oralidade
6. Oitiva de “especialista”
7. Depoimento pessoal: prova em favor do depoente?
8. Ainda o depoimento pessoal: requerimento e intimação prévios
9. Oitiva da parte não domiciliada na sede do juízo
10. Depoimento pessoal prestado por procurador
11. A colheita do depoimento pessoal
12. Oitiva de testemunhas: atos preparatórios
13. Inquirição das testemunhas: ordem legal
14. Segue: método de inquirição
15. Segue: prova oral pré-constituída e oitiva em audiência
16. Complemento da prova oral: oitiva de testemunha referida e acareação
17. Inspeção judicial
Art. 362 – Flávio Luiz Yarshell
1. Adiamento
2. Causas justificadoras de adiamento: convenção das partes
3. Segue: ausência justificada de pessoa que deva participar da audiência
4. Segue: ausência injustificada
5. Atraso injustificado
Art. 363 – Flávio Luiz Yarshell
1. Antecipação da audiência
2. Atos de comunicação
3. Intimação dos advogados ou de sociedade de advogados
Art. 364 – Flávio Luiz Yarshell
1. Debates orais
2. Tempo disponível para o debate oral e prazo para alegações escritas
Art. 365 – Flávio Luiz Yarshell
1. Unidade e continuidade da audiência
2. Suspensão da audiência e retomada dos trabalhos

Art. 366 – Flávio Luiz Yarshell
1. Eventuais atos entre o fim do debate e a sentença
Art. 367 – Flávio Luiz Yarshell
1. Registro dos atos processuais
2. Registro dos atos na audiência de instrução
Art. 368 – Flávio Luiz Yarshell
1. Princípio da publicidade
2. Restrições à publicidade da audiência

Volume VI – Artigos 369 ao 380
Luiz Guilherme Marinoni
Sérgio Cruz Arenhart

PARTE I
A Técnica da Cognição, a Verdade e o Conceito de Prova
1. Primeiras considerações
2. As relações entre verdade e prova
2.1. A verdade como o pressuposto para a prova
2.2. Pressupostos do princípio da verdade substancial
2.3. Verdade substancial e verdade formal
2.4. Verdade e verossimilhança
2.5. A teoria de Habermas e a verdade
2.6. Verdade e procedimento
2.7. A concepção de Michele Taruffo
2.8. Verdade, pretensão de verdade e processo
2.9. A finalidade da prova
3. A natureza das regras sobre prova
3.1. A natureza material das regras sobre prova
3.2. A natureza processual das regras sobre prova
3.3. Uma visão eclética sobre a natureza das regras sobre prova
3.4. Conclusão
4. Objeto da prova
5. Fases do procedimento probatório
6. Prova direta, prova indireta, indícios e presunções
6.1. Fato direto (primário) e fato indireto (secundário)
6.2. Prova direta e prova indireta

6.3.

Precisão dos conceitos de indício, prova indiciária, raciocínio presuntivo e
presunção
6.4. Sobre presunção e juízo
6.5. Juízo sobre o mérito: “juízo final” e “juízo provisório”
6.6. Juízo sobre o mérito e “juízo instrumental”
6.7. Normas de juízo e elementos sobre os quais o juízo de mérito incide
6.8. Presunção, regra de experiência e fato notório (breve distinção)
6.9. Presunções
6.10. Conflito entre presunções
7. A prova na ação inibitória
7.1. A necessidade de alteração de paradigma para se compreender a prova em
face da ação inibitória
7.2. A ação inibitória, o dano e a culpa
7.3. A ameaça e a ilicitude
7.4. A questão da prova da ameaça diante do mandado de segurança e do interdito
proibitório
7.5. A prova da ameaça no direito estrangeiro
7.6 Reconstrução crítica da prova da ameaça
7.6.1. A importância da compreensão do mecanismo da presunção para a
aferição da ameaça
7.6.2. A formação da convicção nas diferentes espécies de ações inibitórias
7.6.3. A impossibilidade de produção de prova da ameaça
8. A questão da impossibilidade do reexame da prova diante dos recursos especial e
extraordinário
8.1. Aferição dos critérios jurídicos para a utilização da prova e para a formação
da convicção judicial
8.2. Prova, motivação e qualificação jurídica dos fatos
8.3. Prova essencial à validade do ato jurídico
8.4. Uso de prova incompatível com determinado procedimento
8.5. Discussão sobre a qualidade da prova necessária ao uso do procedimento
8.6. Convicção de probabilidade
8.7. Desconsideração da convicção suficiente
8.8. Redução das exigências de prova e direito material
8.9. Inversão do ônus da prova e seus requisitos
8.10. Determinação da credibilidade da prova
8.11. Regras de experiência e presunções judiciais
8.12. Começo de prova escrita
8.13. Fatos que apenas podem ser demonstrados mediante as provas documental e
pericial
8.14. Valor da prova pericial
8.15. A questão da coerência lógica da decisão

8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.

A congruência da decisão
Erro na compreensão da prova em abstrato
Prova ilícita
Decisão acerca de fatos que não dependem de prova
Recurso especial e admissão de revisão de condenações em valores irrisórios
ou exagerados
9. Negócios processuais em matéria de prova
9.1. Liberdade e processo civil
9.2. Convenção processual, liberdade e fins do processo
9.3. A tendência à admissão dos negócios processuais
9.4. Requisitos para a validade e eficácia dos acordos processuais
9.4.1. Acordos que disciplinam apenas interesses das partes no processo
9.4.2. Acordos que afetam a atividade jurisdicional
9.5. Considerações críticas
9.6. Convenção sobre a prova e convicção judicial
9.7. Convenção em benefício da formação da convicção
9.8. Convenção sobre prova e regra de exclusão
9.9. Poderes do juiz e convenção sobre a prova
9.10. Convenção sobre prova e imprescindibilidade da devida convicção para a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional e para o cumprimento do
dever de o juiz prestá-la devidamente
9.11. Convenção limitadora da prova e arbitragem
9.12. Os terceiros e a sociedade como destinatários da prova
9.13. Convenção sobre prova e coisa julgada sobre questão
9.14. A importância da devida informação sobre os fatos para o desenvolvimento
do direito e para a garantia da sua unidade
9.15. Convenção sobre prova, segurança jurídica, liberdade e igualdade
10. A conduta processual dos sujeitos como meio de prova
10.1. A importância do comportamento dos sujeitos para o processo
10.2. A valoração legal da conduta processual dos sujeitos
10.3. A conduta dos sujeitos processuais como prova atípica

PARTE II
Arts. 369 a 380
Capítulo XII
Das Provas
Seção I
Disposições gerais
Art. 369
1. O problema das provas típicas e atípicas

2. A separação entre os planos probatório e fático
3. A ilicitude da prova diante da existência ou não de processo, da natureza do direito
violado e da qualidade do violador
4. Ilicitude no plano do direito material: i) na obtenção da prova pré-constituída, ii) na
obtenção das informações consubstanciadoras da declaração testemunhal, iii) na
formação e na produção da prova e iv) na utilização da prova pré-constituída
5. Ilicitude no plano do direito processual: i) na admissão da prova e ii) na produção da
prova
6. A gravidade da violação
7. A prova obtida com violação de regra processual que não implica lesão a direito
fundamental. Consequências
8. A norma constitucional que proíbe as provas “obtidas por meios ilícitos”
9. Fundamento e significado do art. 5.º, LVI, da CF
10. A opção do processo penal e a ausência de opção no âmbito do processo civil
11. A proibição da prova ilícita no processo civil e a regra da proporcionalidade
12. A contaminação das provas vinculadas fática e juridicamente à ilícita. A teoria dos
frutos da árvore envenenada
13. Exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada: o “descobrimento inevitável”
(inevitable discovery exception) e o “descobrimento provavelmente independente”
(hipothetical independent source rule)
14. O problema da obtenção de informações de modo ilícito e da prova testemunhal que
pode nelas se basear
15. A teoria da descontaminação do julgado
Art. 370
1. Poder probatório do juiz
2. A motivação quando das fases de admissão e de produção da prova
3. Inadmissibilidade da prova e recorribilidade
Art. 371
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modelo de convicção racional do juiz
Excepcionalidade de outros modelos de valoração da prova
Facilitação da prova, inversão da prova e formação do convencimento judicial
A redução das exigências da prova como consequência da necessidade de se viabilizar tutela jurisdicional efetiva aos direitos
A importância do plano do direito material para a elaboração da justificação sobre a
convicção
A sociedade de risco e a prova da causalidade
A relação entre as violações de deveres profissionais e de normas de proteção e de
prevenção de acidentes com a prova da causalidade
O dano provocado pelas chamadas emissões intoleráveis e a prova da causalidade

9.
10.
11.
12.
13.

A prova da simulação
O relatório dos fatos controvertidos e das provas das partes
A explicação do conteúdo das provas
A motivação da prova indiciária e da presunção
Motivar não é apenas se basear nas provas que convergem na direção da hipótese
vencedora
14. A necessidade de motivação de todas as provas produzidas
15. Raciocínio probatório, decisão e justificação
16. O percurso do raciocínio do juiz entre a prova e o fato
Art. 372
1. Prova emprestada
2. Prova emprestada e contraditório posterior
3. Prova emprestada não documental e mesmas partes
4. Prova emprestada e litigantes distintos
5. Prova emprestada e colisão de interesses fundamentais
6. Compartilhamento de provas e Poder Público
Art. 373
1. O sentido da distribuição do ônus da prova
2. Conceito de ônus, ônus da prova e risco na não produção da prova
3. Fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e extintivos
4. Prova dos fatos impeditivo, modificativo e extintivo e contraprova
5. Ônus da prova e ônus da alegação
6. Ônus da prova na ação declaratória negativa
7. Saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e o deferimento das
provas
8. Direito de produzir prova e ônus da prova
9. O estado de dúvida, o dever de decidir e a regra do ônus da prova
10. As tentativas de expulsar a dúvida: o princípio da verossimilhança preponderante e
a ideia de que a falta de convicção judicial faz surgir uma sentença que não produz
coisa julgada material. Crítica
11. Ônus da prova, princípio da aquisição da prova e prova de ofício
12. Posse do documento e ônus da prova documental
13. Posse do documento e ônus da prova pericial
14. O procedimento da exibição (arts. 396 a 404 do CPC) e o direito da parte se recusar
a apresentar o documento ou contestar a sua posse
15. A presunção de veracidade do art. 400 do CPC, a inversão do ônus da prova e a prova pericial que não pode ser produzida em razão da não entrega do documento em
juízo
16. A simples posse do meio de prova não é critério justificativo da inversão do ônus da
prova

17. A recusa à perícia médica e a inversão do ônus da prova
18. A recusa do terceiro ao exame médico
19. As diversas necessidades do direito material e a possibilidade de tratamento diferenciado do ônus da prova na ausência de lei
20. A modificação judicial do ônus da prova no CPC (art. 373, § 1.º)
21. Situações em que o direito material requer o tratamento diferenciado do ônus da
prova
22. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor
23. Ônus da prova, convicção e motivação
24. A inversão voluntária unilateral do ônus da prova
25. Convenção sobre o ônus da prova e direito indisponível
26. Convenção que torna excessivamente difícil à parte o exercício do direito
Art. 374
1. Introdução
2. Fatos notórios
3. Confissão
4. Não contestação
4.1. O dever de contestar na forma específica, suas exceções e os efeitos da sua
inobservância
5. Presunção legal de existência ou de veracidade
Art. 375
1. Regras de experiência comum e regras de experiência técnica
2. Regras de experiência comum e regras gerais retiradas da experiência através da via
indutiva
3. Controle da aplicação das regras de experiência. A importância da motivação
4. Critérios para o controle das regras de experiência comum
5. Regras de experiência comum a respeito de questões técnicas, regras de experiência
técnica e necessidade de auxílio de profissional técnico
6. Critérios para o controle das regras de experiência técnica
Art. 376
1. Ônus de demonstrar o direito alegado
2. “Alegação do direito”
3. Direito municipal, direito estadual e direito estrangeiro
4. Costume, fato notório e regra de experiência
Art. 377
1. Produção de prova através de carta precatória ou carta rogatória e suspensão do
processo
2. Carta devolvida em “qualquer momento” (quando já interposto recurso de apelação)

Art. 378
1. Dever de colaboração com o Poder Judiciário
2. Exclusão do dever de colaboração
3. O dever de colaboração e o dever de lealdade processual
4. O dever de lealdade e a fixação dos fatos controvertidos
Art. 379
1. O sentido do “preservado o direito de não produzir prova contra si própria”
2. Deveres de colaboração impostos à parte
3. Sanções à violação do dever de colaboração e do dever de veracidade
Art. 380
1. Os terceiros e o dever de colaboração
2. Exigibilidade do dever de colaboração frente aos terceiros
3. Colaboração de terceiro e contraditório
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Seção II
Da produção antecipada da prova
Art. 381
1. Considerações preliminares
2. Meios de prova que podem ter sua obtenção assegurada
3. Asseguração de prova sem caráter contencioso
4. Asseguração de prova com caráter contencioso. Hipóteses
5. Competência
6. Arrolamento
7. Justificação
8. A produção coletiva da prova
Art. 382
1. Legitimidade para a asseguração de prova
2. Procedimento da asseguração de prova
Art. 383
1. Conclusão do procedimento

Seção III
Da ata notarial
Art. 384
1. Ata notarial
2. Valor probante da ata notarial
3. Ata notarial e escritura pública
4. Ata notarial e arquivos eletrônicos

Seção IV
Do depoimento pessoal
1.
2.
3.
4.
5.

Considerações gerais
Depoimento da parte e interrogatório livre
Sujeitos do depoimento
Representantes e depoimento da parte
Natureza jurídica do depoimento

Art. 385
1. Depoimento da parte
2. Requerimento de depoimento de partes do mesmo polo
3. Depoimento de estrangeiro
4. Depoimento de pessoa com deficiência
5. Juízo de admissibilidade do depoimento da parte
6. Depoimento e dever de dizer a verdade
7. Intimação pessoal para o depoimento
8. Momento da produção do depoimento
9. Confissão ficta
10. Ausência justificada ao depoimento
11. Imposição da confissão ficta por ausência injustificada do depoente
12. Natureza da presunção decorrente da confissão ficta
13. Exclusão de efeitos da confissão ficta
14. Antecipação da colheita do depoimento da parte
15. Isolamento do depoente
Art. 386
1. Recusa no depoimento e emprego de evasivas como causa de confissão ficta
2. Motivo justificado
3. Evasivas que geram confissão ficta
4. Declaração de motivo justo
5. Esquecimento, ignorância, e confissão ficta

Art. 387
1. Comparecimento pessoal do depoente. Depoimento por procurador
2. Objeto do depoimento
3. Ausência do dever de articulação prévia dos fatos
4. Oferecimento oral do depoimento
5. Escritos e consulta a notas breves
6. Forma da produção do depoimento da parte
7. Litisconsórcio e produção do depoimento
8. Oralidade do depoimento da parte
Art. 388
1. Regras de exclusão do dever de depor
2. Imputação de fatos criminosos ou torpes
3. Fatos criminosos ou torpes imputados a terceiros
4. Dever de sigilo
5. Desonra própria ou alheia
6. Risco de vida
7. Faculdade de depor diante das causas de exclusão
8. Quem deve avaliar a existência de causa de exclusão
9. Exceções às regras de exclusão

Seção V
Da confissão
1.
2.
3.
4.
5.

Conceito de confissão
Natureza da confissão
Elementos da confissão
Confissão e institutos afins
Confissão efetiva e confissão ficta

Art. 389
1. Definição legal de confissão
2. Força vinculante da confissão. Duplo valor da confissão
3. Confissão judicial e extrajudicial
Art. 390
1. Confissão espontânea e provocada
2. Confissão prestada a juiz incompetente
3. Confissão por representante
4. Poderes especiais para a confissão
5. Força vinculante da confissão prestada por mandatário

Art. 391
1. Eficácia subjetiva da confissão judicial
2. Confissão como ato negocial e como meio de prova
3. Valor da confissão perante os herdeiros do confitente
4. Confissão e litisconsórcio
5. Os cônjuges e a confissão
Art. 392
1. Confissão e direitos indisponíveis
2. Limitação objetiva à eficácia da confissão
3. Indisponibilidade do direito e eficácia da confissão
4. Outros limites objetivos à eficácia da confissão
5. Confissão e incapacidade
6. Confissão por representante
Art. 393
1. Confissão como ato de vontade
2. Vícios de consentimento e confissão
3. Erro de fato e coação na confissão
4. Erro que legitima a anulação da confissão
5. Erro de direito e confissão
6. Coação física, coação moral e confissão
7. Outros vícios do consentimento e anulação da confissão
8. Vias processuais para a anulação da confissão
9. Ação anulatória e confissão
10. Ação anulatória e pendência do exame da confissão pelo tribunal
11. Ação rescisória e confissão
12. Iudicium rescissorium e confissão
13. Legitimação ativa para as ações
Art. 394
1. Confissão extrajudicial
2. Confissão extrajudicial verbal e escrita
3. Fundamento para o regime diferenciado da confissão escrita e oral
4. Prova literal
Art. 395
1. Indivisibilidade da confissão
2. Confissão simples e complexa
3. Divisibilidade da confissão
4. Natureza da presunção decorrente da indivisibilidade da confissão

Seção VI
Da exibição de documento ou coisa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colocação da matéria
Limitação da exibição a particulares
Dever de colaboração
Natureza da exibição
Fundamento do dever de exibição
Pessoas sujeitas ao dever de exibição

Art. 396
1. Objeto da exibição
2. Requerimento de exibição e exibição de ofício
Art. 397
1. Requisitos do requerimento de exibição contra a parte
2. Identificação do objeto da exibição
3. Instrução do requerimento de exibição
4. Deliberação judicial sobre a exibição
Art. 398
1. Intimação do requerido para a exibição
2. Defesa do requerido na exibição
3. Conteúdo da defesa
4. Instrução do incidente de exibição
Art. 399
1. Inadmissibilidade da recusa à exibição
2. Extensão do preceito a terceiros
3. Obrigação legal à exibição
4. Alusão anterior ao objeto da exibição
5. Objeto comum às partes
Art. 400
1. Decisão do incidente contra a parte
2. Natureza da presunção gerada no incidente
3. Imposição da exibição contra a parte
4. Excludentes da presunção
Art. 401
1. Ação de exibição contra terceiro
2. Determinação de ofício da exibição em face de terceiro
3. Dever de exibição do terceiro

Art. 402
1. Atitude do terceiro frente à ação de exibição
2. Provas pelo terceiro requerido
3. Conteúdo da defesa do terceiro
Art. 403
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Decisão da exibição contra terceiro
Efeitos da decisão de exibição
Cumprimento espontâneo da ordem de exibição
Responsabilidade pelos ônus da exibição
Recusa no cumprimento da exibição pelo terceiro
Destinação do documento após a exibição

Art. 404
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Exclusão do dever de exibir
Documentos referentes a negócios da família
Violação do dever de honra, desonra e perigo de ação penal
Sigilos
Outras hipóteses de exclusão do dever de exibir
Hipóteses previstas em lei
Possibilidade da exibição não obrigatória
Exibição parcial

Seção VII
Da prova documental
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Noções introdutórias
Definição
Documento e prova documental
Documento, instrumento e monumento
Elementos da prova documental. Início de prova escrita
Autoria do documento. Documento público e particular. Subscrição. Autenticidade
Prova documental e novos meios tecnológicos
Documentos por fac-símile
A prova escrita
9.1. Não há definição legal de prova escrita no direito brasileiro
9.2. A “prova escrita” diante dos escopos do procedimento monitório
9.3. A distinção entre a prova escrita suficiente para a concessão do mandado de
pagamento e a prova escrita capaz de autorizar a tutela antecipatória nos embargos ao mandado
9.4. Segue: a “prova escrita” que viabiliza a ação monitória

9.5.

A prova escrita pode ser composta por dois ou mais escritos suficientes para
fazer surgir um razoável índice de probabilidade de que o autor é o titular do
direito que afirma possuir
9.6. A dupla face do procedimento monitório diante da problemática da cognição
9.7. A cognição exauriente secundum eventum defensionis e a cognição exauriente
por ficção legal
9.8. A natureza do procedimento dos embargos ao mandado
9.9. Consequência da constatação de que o procedimento monitório viabiliza a
ampla defesa: a possibilidade de uma melhor compreensão do conceito de
prova escrita
10. A prova do chamado “direito líquido e certo”

Subseção I
Da força probante dos documentos
Art. 405
1. Força probante do documento público
2. Documento e instrumento público
3. Prova da formação e do ocorrido na presença do oficial público
4. Documento público e agentes públicos
Art. 406
1. Documentos essenciais
2. Expressão do sistema tarifário
3. Exceções à regra do documento essencial
4. Forma natural ao negócio jurídico
Art. 407
1. Documento público irregular
2. Valor probante do documento público irregular. Conversão
3. Conversão e subscrição
Art. 408
1. Documento particular. Definição e elementos
2. Valor probante do documento particular
3. Oponibilidade inter partes da prova da ciência
4. Declarações narrativas e constitutivas
Art. 409
1. Data do documento
2. Avaliação da data do documento
3. Exame crítico do preceito

Art. 410
1. Autoria do documento
2. Autoria e subscrição. Exame da autoria do documento
3. Dispensa de subscrição
Art. 411
1. Autenticidade
2. Autenticidade do documento particular. Presunção inicial
3. Autenticação. Reconhecimento de firma
4. Presunção relativa de autenticidade
Art. 412
1. Eficácia probatória do documento e autenticidade
2. Indivisibilidade do documento
Art. 413
1. Meios de transmissão de informações e prova documental
2. Critérios de eficácia probante dos meios de transmissão de dados
3. Valor probante dos meios de transmissão de dados
Art. 414
1. Presunção de conformidade
2. Recepção por terceiro
Art. 415
1. Documentos unilaterais
2. Cartas e registros domésticos
3. Confronto do preceito com o art. 408
4. Eficácia probante dos documentos unilaterais
5. Problemas particulares
Art. 416
1. Eficácia probatória das notas do credor no título de obrigação
2. Notas feitas por terceiros
Art. 417
1. Força probante dos livros empresariais
2. Força probante dos livros empresariais e confissão
3. Presunção relativa dos escritos empresariais
Art. 418
1. Prova dos livros mercantis a favor do empresário
2. Controvérsia entre empresários e força probante dos livros mercantis

3. Força probante dos livros mercantis e litígio entre empresário e não empresário
4. Força probante dos escritos mercantis e prova solene
Art. 419
1. Indivisibilidade da escritura contábil
2. Indivisibilidade da escrituração contábil e prova a favor e contra o empresário
3. Presunção relativa de indivisibilidade
Art. 420
1. Incidente de exibição de documentos empresariais
2. Exibição integral dos documentos empresariais
3. Exibição de ofício. Sanção pelo descumprimento. Exibição contra terceiro
Art. 421
1. Exibição parcial de documentos mercantis
Art. 422
1.
2.
3.
4.
5.

Provas documentais não escritas
Valor probatório das reproduções mecânicas e eletrônicas. Conformidade
Impugnação da reprodução e verificação da conformidade
Reproduções fonográficas e interceptação telefônica
Fotografia digital e mensagens eletrônicas

Art. 423
1. Cópias de documentos particulares
2. Valor probante das cópias de documentos particulares
Art. 424
1. Força probante das cópias de documentos particulares
Art. 425
1.
2.
3.
4.
5.

Classificação das cópias
Valor probante das reproduções
Condicionantes do valor probatório da cópia
Ressalva quanto à concordância do valor probante da cópia
Fac-símile

Art. 426
1. Valor probante de documentos defeituosos
2. Documentos defeituosos sem ressalva
Art. 427
1. Falsidade documental

2. Modalidades de falsificação
3. Valor probante do documento falso
Art. 428
1.
2.
3.
4.

Cessação da fé de documentos particulares
Suspensão da fé do documento pela impugnação da assinatura
Abuso de folha em branco
Momento da cessação da fé do documento produzido com abuso de folha em branco

Art. 429
1. Ônus da prova na arguição de falsidade documental
2. Impugnação de assinatura reconhecida por autoridade pública
3. Distribuição do ônus da prova na arguição de falsidade conforme seu fundamento

Subseção II
Da arguição de falsidade
1.
2.
3.
4.

Considerações iniciais
Natureza da arguição incidental da falsidade documental
Objeto da arguição de falsidade
Arguição de falsidade material e ideológica

Art. 430
1.
2.
3.
4.

Momento da arguição do incidente de falsidade
Legitimidade e interesse para o incidente
Processos em que é cabível o incidente
Questão incidental e questão principal

Art. 431
1. Procedimento do incidente de falsidade
Art. 432
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O processamento do incidente
Oitiva do arguido
Convocação do arguido e respostas oponíveis
Contumácia do arguido
Exame pericial sobre o documento
Retirada do documento dos autos e conclusão do incidente
Arguição de falso perante o tribunal

Art. 433
1. Coisa julgada e declaração de falsidade

2. Requerimento e contumácia
3. Abrangência subjetiva da coisa julgada

Subseção III
Da produção da prova documental
Art. 434
1. Produção da prova documental
2. Prova documental e documentos indispensáveis à propositura da ação
3. Produção de reprodução cinematográfica e fonográfica
Art. 435
1. Documentos novos
2. Momento da juntada dos documentos novos
3. Outros momentos da produção da prova documental
Art. 436
1. Conteúdo da oitiva da parte contrária
2. Fundamentação da impugnação
Art. 437
1. Contraditório na produção da prova documental
2. Ampliação judicial do prazo
3. Ausência de contraditório e nulidade
Art. 438
1.
2.
3.
4.
5.

Exibição de documento pelo Poder Público
Fundamento do dever de colaboração da Administração Pública
Função subsidiária da regra
Procedimento da requisição de documentos à Administração Pública
Cópias dos documentos e restituição dos originais

Seção VIII
Dos documentos eletrônicos
Art. 439
1. Prova eletrônica e a dificuldade de seu tratamento
2. A cópia da prova eletrônica
3. Valor probante da prova eletrônica
Art. 440
1. Documentos eletrônicos não convertidos

Art. 441
1. Legislação específica sobre documentos eletrônicos
2. Outras leis específicas

Seção IX
Da prova testemunhal
Subseção I
Da admissibilidade e do valor da prova testemunhal
Art. 442
1.
2.
3.
4.

Objeto da prova testemunhal
Testemunha referencial
Exclusão da prova
Limitação da prova exclusivamente testemunhal

Art. 443
1.
2.
3.
4.

Dispensa da prova testemunhal e fatos confessados
Dispensa da prova testemunhal sobre fatos já provados documentalmente
Fatos que só podem ser provados por outros meios de prova
Inexistência de cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal

Art. 444
1.
2.
3.
4.

Documento proveniente de qualquer das partes
Começo de prova escrita e probabilidade
Começo de prova escrita e documento
Começo de prova escrita e terceiro

Art. 445
1. Impossibilidade moral ou material de obtenção de prova escrita
Art. 446
1.
2.
3.
4.

Fatos sempre comprováveis por testemunhas
Prova testemunhal na simulação
“Lícito” à parte provar mediante testemunhas
Princípio da contagiação e cindibilidade do negócio jurídico

Art. 447
1.
2.
3.
4.

Condição subjetiva da testemunha
Estatuto da Pessoa com Deficiência e incapacidade para depor como testemunha
Depoimento de menor
Impedimento

5. Cônjuge, ascendente, descendente e colateral
6. Admissão do depoimento do cônjuge, do companheiro, do ascendente, do descendente e do colateral
7. Impedimento da parte e de pessoas diretamente ligadas aos sujeitos principais do
processo
8. Suspeição do condenado por falso testemunho e daquele que, por seus costumes,
não é digno de fé
9. Inimigo e amigo íntimo
10. Interessado no litígio
11. Depoimento na qualidade de informante
Art. 448
1.
2.
3.
4.

Regras de exclusão. Cônjuge, companheiro, parentes e amigos íntimos
Sigilo profissional
Limitação da exclusão do dever de depor ao fato específico
Exclusão do dever de depor e informante

Art. 449
1. Provas que devem ser feitas em audiência e provas que podem ser complementadas
em audiência
2. O princípio da oralidade
3. Exceções ao dever de prestar depoimento pessoal em audiência
4. Não comparecimento à audiência sem justificativa prévia
5. A questão do depoimento antecipado

Subseção II
Da produção da prova testemunhal
1. Saneamento do processo e fixação dos pontos controvertidos
2. Direito à produção da prova deferida
Art. 450
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Requerimento da prova testemunhal
Arbitramento do prazo pelo juiz
Critérios para a fixação do prazo
Saneamento em audiência e rol de testemunhas
Qualificação da testemunha
Unidade da audiência
Desistência da testemunha arrolada
Limite do número de testemunhas

Art. 451
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preclusão em caso de substituição de testemunha arrolada
Substituição de testemunha falecida
Enfermidade no momento do depoimento
Mudança de endereço da testemunha
Substituição de testemunha no prazo para a apresentação do rol
Ratio do art. 451

Art. 452
1.
2.
3.
4.

Juiz da causa como testemunha
Afastamento do juiz arrolado como testemunha
Impossibilidade de desistência da oitiva do juiz que se afasta para ser testemunha
Juiz que não conhece os fatos

Art. 453
1.
2.
3.
4.
5.

Princípios da oralidade e da imediatidade
Recepção da prova testemunhal
Testemunhas ouvidas antecipadamente
Testemunha impossibilitada de comparecer na audiência
Teleconferência

Art. 454
1. Oitiva de autoridades
2. Procedimento para a colheita do depoimento de autoridade
Art. 455
1.
2.
3.
4.
5.

Convocação da testemunha
Consequências da ausência da testemunha intimada por advogado
Intimação judicial de testemunha
Requisitos do mandado de intimação
Requisição de servidor público como testemunha

Art. 456
1. Oitiva separada das testemunhas
2. Isolamento das testemunhas
3. Ordem de oitiva das testemunhas
Art. 457
1. Qualificação das testemunhas
2. Contradita da testemunha
3. Prova da contradita

4. Contradita acolhida e ouvida na qualidade de informante
5. Exclusão do dever de depor
Art. 458
1. Advertência à testemunha de dizer a verdade
2. Conteúdo da advertência dirigida à testemunha
Art. 459
1. Conteúdo do depoimento
2. Dever de respeito à testemunha
3. Indeferimento de perguntas à testemunha
Art. 460
1.
2.
3.
4.

Registro do depoimento
Outras formas de registro do depoimento
Autenticação do depoimento
Gravação da audiência pelos interessados

Art. 461
1. Poderes instrutórios do juiz
2. Testemunha referida
3. Acareação
Art. 462
1. Pagamento de despesas da testemunha
Art. 463
1. Depoimento como munus público

Seção X
Da prova pericial
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A colaboração técnica para a formação do juízo
O perito e os assistentes técnicos
O direito ao perito competente e imparcial
A prova estatística
Classificação da prova estatística
Condições para a admissão da prova estatística e sua valoração

Art. 464
1. Modalidades de prova pericial
2. Rejeição da prova técnica
3. Exigibilidade da submissão à prova pericial

4. Terceiros estranhos ao processo e impugnação contra a imposição de prova pericial
5. Prova técnica simplificada. Perícia informal
Art. 465
1. Prazo para o laudo pericial e para os pareceres técnicos
2. Prazo para a apresentação de quesitos e de assistente técnico e para a impugnação do
perito
3. Nomeação do perito e fixação de honorários periciais
4. Revisão do valor dos honorários periciais
5. Perícia por carta
Art. 466
1. Dever de cumprimento escrupuloso da perícia
2. Parcialidade dos assistentes
3. Comunicação entre o perito e os assistentes
Art. 467
1. Escusa do perito
2. Impedimento e suspeição do perito
3. Procedimento da arguição de impedimento e suspeição do perito
Art. 468
1. Substituição do perito
2. Sanções ao perito substituído
3. Impugnação pelo perito da decisão sobre seu impedimento ou suspeição
Art. 469
1. Quesitos suplementares
2. Contraditório sobre os quesitos suplementares
Art. 470
1. Quesitos impertinentes
2. Exame do quesito impertinente em grau de recurso
3. Quesitos formulados de ofício
Art. 471
1. Perícia consensual
2. Procedimento da perícia consensual
3. Valor probante da perícia consensual
Art. 472
1. Dispensa da prova pericial
2. Parecer técnico e dispensa da prova pericial
3. Documentos e dispensa da prova pericial

Art. 473
1. Conteúdo do laudo pericial
2. Instrução do laudo pericial
3. Limitação do poder do perito e dos assistentes técnicos
4. Defesa do terceiro diante das determinações periciais
5. Prova testemunhal e depoimento ao perito
Art. 474
1. Contraditório na prova pericial
Art. 475
1. Perícia complexa
2. Indicação pela parte de mais de um assistente
Art. 476
1. Prorrogação do prazo para entrega do laudo e motivação judicial
Art. 477
1. Início da fluência do prazo para a juntada dos pareceres
2. Ciência da juntada do laudo pelo advogado
3. Prazo comum de quinze dias para a apresentação das manifestações e dos pareceres
4. Prazo para a apresentação do laudo e dos pareceres técnicos e esclarecimentos prestados por escrito ou na audiência de instrução e julgamento
5. Esclarecimento escrito do perito e dos assistentes
6. Obrigatoriedade do comparecimento do perito e dos assistentes em audiência
7. Pedido de esclarecimentos sob a forma de quesitos
8. Legitimados a pedir esclarecimentos
9. Quando os esclarecimentos devem ser dirigidos ao perito e quando devem ser endereçados aos assistentes
10. Novos esclarecimentos
Art. 478
1. Abrangência do dispositivo
2. Nomeação do perito
3. Remessa dos autos ou do material a ser examinado
4. Coleta do material e realização do exame médico
5. Perícia sobre a autenticidade de letra ou firma
Art. 479
1. Valor relativo da prova pericial
Art. 480
1. Segunda perícia
2. Objeto da segunda perícia

3.
4.
5.
6.
7.

Descabimento da segunda perícia
Segunda perícia e inspeção judicial
Necessidade de esclarecimento de outro fato ou de prova pericial com outro fim
Disciplina da segunda perícia
Coexistência de ambas as perícias

Seção XI
Da inspeção judicial
Art. 481
1. Inspeção judicial a requerimento da parte ou determinada de ofício
2. Objeto da inspeção judicial
3. Fundamentação da inspeção judicial
4. Negativa de sujeição à inspeção
Art. 482
1. Auxílio de perito na inspeção judicial
2. Inspeção direta e indireta
3. Inspeção judicial indireta e prova pericial
Art. 483
1. Inspeções realizadas fora da sede do juízo
2. Melhor verificação dos fatos
3. Impossibilidade de apresentação da coisa em juízo
4. Reconstituição dos fatos
5. Acompanhamento da inspeção judicial pelas partes
Art. 484
1. Auto de inspeção
2. Instrução do auto de inspeção
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Capítulo XIII
Da Sentença e da Coisa Julgada
Seção I
Disposições gerais
1. Introdução
Art. 485
1. Aspectos gerais
2. Indeferimento da petição inicial (inc. I)
3. Inatividade das partes (inc. II)
4. Abandono do processo (inc. III)
4.1. Aspectos gerais
4.2. Correção de equivocada analogia construída pela jurisprudência
4.3. Comportamento do réu
4.4. Ineficácia do abandono
4.5. Consequência da extinção do processo
5. Ausência de pressupostos processuais (inc. IV)
5.1. Aspectos gerais
5.2. Classificação dos pressupostos processuais
5.3. Viabilidade de correção do defeito
5.4. Possibilidade de repropositura da demanda
6. Reconhecimento de perempção, litispendência ou coisa julgada (inc. V)
6.1. Introdução
6.2. Perempção
6.3. Litispendência
6.3.1.

Conceituação

6.3.2.

Reconhecimento no processo coletivo

6.3.3.

Identidade dos elementos da demanda

6.3.4. Exame da litispendência nos domínios do STJ
6.4. Coisa julgada material
7. Falta de legitimidade ou de interesse processual (inc. VI)
7.1. Aspectos gerais
7.2. Teoria da asserção/julgamento de mérito
7.3. Inexistência de preclusão pro iudicato
8. Existência de convenção de arbitragem ou reconhecimento de competência pelo juízo arbitral (inc. VII)
8.1. Aspectos gerais
8.2. Arbitragem como meio adequado de solução dos conflitos

9.

10.
11.
12.

13.

8.3. Imprescindibilidade de requerimento do réu
8.4. Princípio da Kompetenz-Kompetenz
Desistência da ação (inc. VIII)
9.1. Introdução
9.2. Diferença entre desistência, abandono do processo e renúncia à pretensão
9.3. Natureza jurídica da desistência da ação
9.4. Exigência de aquiescência do réu. Resistência infundada. Desistência da execução
9.5. Legitimidade para a desistência
9.6. Litisconsórcio e desistência
9.7. Desistência e responsabilidade pela sucumbência
Intransmissibilidade da ação ajuizada pela parte falecida (inc. IX)
Demais hipóteses contempladas no CPC (inc. X)
Matéria cognoscível de ofício (§ 3.º)
12.1. Perante as instâncias ordinárias
12.2. Perante os tribunais superiores
Retratação judicial no quinquídio (§ 7.º)

Art. 486
1. Aspectos gerais
2. Comprovação do pagamento de custas e honorários advocatícios
3. Perempção
4. Rescindibilidade da sentença terminativa
Art. 487
1. Aspectos gerais
2. Julgamento de mérito propriamente dito
2.1. Improcedência liminar do pedido: exceção à regra do art. 10
3. Reconhecimento da decadência ou da prescrição
3.1. Reconhecimento de prescrição intercorrente no processo de execução
4. Sentença homologatória
4.1. Reconhecimento da procedência do pedido
4.2. Transação

4.3.

4.2.1.

Conceito, requisitos e espécies

4.2.2.

Transação como categoria dos negócios jurídicos processuais

4.2.3. Efeitos e objeto da transação. Honorários advocatícios de sucumbência
Renúncia à pretensão

Art. 488
1. Aspectos gerais

2. Prevalência da decisão de mérito
3. Aplicação da regra legal

Seção II
Dos elementos e dos efeitos da sentença
Art. 489
1. Aspectos gerais
2. Relatório
3. Motivação
3.1. Garantia constitucional da motivação
3.2. Significado e conteúdo da motivação
3.3. Escopos da motivação
3.4. Decisões consideradas nulas por defeito de motivação
3.4.1.

Nulidade decorrente de mera reprodução de fundamento legal (art. 489,
§ 1.º, I)

3.4.2.

Nulidade decorrente da fundamentação genérica em “conceitos jurídicos indeterminados” (art. 489, § 1.º, II)

3.4.3.

Nulidade decorrente de fundamentação padronizada (art. 489,
§ 1.º, III)

3.4.4.

Nulidade decorrente de motivação insuficiente (art. 489, § 1.º, IV)

3.4.5.

Nulidade decorrente de invocação impertinente de súmula ou precedente (art. 489, § 1.º, V)

3.4.6.

Nulidade decorrente do desrespeito injustificado a súmula, jurisprudência ou precedente (art. 489, § 1.º, VI)

3.4.7. Nulidade decorrente de motivação aliunde ou per relationem
3.5. Exigência de justificação na hipótese de colisão de normas (art. 489, § 2.º)
3.6. Consequências da sentença considerada desmotivada
4. Dispositivo
5. Interpretação da sentença a partir do princípio da boa-fé
Art. 490
1. Aspectos gerais
2. Compreensão da sentença a partir da exegese de seus capítulos
Art. 491
1. Aspectos gerais
2. Impossibilidade de quantificação do valor da condenação
Art. 492
1. Correlação entre o pedido e a sentença

2. Requalificação jurídica da demanda e observância do princípio da correlação
3. Vícios da sentença por afronta ao princípio da correlação
4. Certeza da decisão e relação jurídica condicional
Art. 493
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspectos gerais
Fato novo e fato superveniente
Superveniência de efeitos produzidos por nova norma jurídica
Inafastável influência no julgamento da causa
Incidência em qualquer tempo e grau de jurisdição
Cognição ex officio e imposição do contraditório

Art. 494
1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos gerais
Publicação da sentença e do acórdão
Correção de inexatidões materiais ou de erro de cálculo
Alteração por meio de embargos de declaração
Embargos de declaração para corrigir equívoco de natureza processual

Art. 495
1.
2.
3.
4.
5.

Conceito e pressupostos da hipoteca judiciária
Hipoteca judiciária como efeito da sentença condenatória
Procedimento para a constituição da hipoteca judiciária
Observância do devido processo legal: exigência de prévio contraditório
Responsabilidade objetiva do credor

Seção III
Da remessa necessária
Art. 496
1. Ofensa à isonomia processual
2. Sucessiva reforma da remessa necessária
3. Alterações introduzidas
4. Omissão quanto à possibilidade de reformatio in pejus

Seção IV
Do julgamento das ações relativas às prestações
de fazer, de não fazer e de entregar coisa
Art. 497
1. Aspectos gerais
2. Condenação na prestação específica

3. Resultado prático equivalente
4. Inibição ou remoção de ilícito e irrelevância da prova de dano, de culpa ou de dolo
Art. 498
1. Fixação de prazo para o adimplemento voluntário
2. Individualização de coisa incerta
Art. 499
1. Perdas e danos como sucedâneo da tutela específica
2. Conversão em perdas e danos
Art. 500
1. Imposição de multa coercitiva
2. Cumulação da indenização com a multa coercitiva
Art. 501
1. Descumprimento da obrigação de prestar declaração de vontade
2. Substituição da vontade não declarada

Seção V
Da coisa julgada
1. Introdução
2. Eficácia da sentença e delimitação da coisa julgada
3. Conceito legal de coisa julgada material
Art. 502
1. Aspectos gerais
2. Confronto entre a estabilidade da tutela antecipada e a coisa julgada material
3. Coisa julgada sobre decisões parciais de mérito e inconstitucionalidade do art. 975
do CPC
Art. 503
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aspectos gerais
Questão principal, questão autônoma e questão prejudicial
Questão prejudicial expressa e incidentalmente decidida e coisa julgada
Requisitos para a extensão da coisa julgada à questão prejudicial
Incontornável problema prático
Situações excluídas: restrições probatórias e limitações à cognição
Arguição incidental da falsidade de documento
Viabilidade (ainda) da ação declaratória incidental
Incidência imediata das regras de direito processual

Art. 504
1.
2.
3.
4.

Distinção formal entre motivos e dispositivo
Função instrumental dos motivos
Motivação e coisa julgada
Veracidade dos fatos

Art. 505
1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos gerais
Preclusão pro iudicato acerca de questão de ordem pública
Coisa julgada e relação jurídica de trato continuado
Previsão legal determinante da revisão da coisa julgada
Alusão à denominada flexibilização da coisa julgada

Art. 506
1. Aspectos gerais
2. Conceito processual de parte e de terceiro
3. Terceiros beneficiados pela eficácia da sentença transitada em julgado
Art. 507
1. Aspectos gerais
2. Indiscutibilidade das questões já decididas
Art. 508
1. Aspectos gerais
2. Âmbito de abrangência da eficácia preclusiva da coisa julgada

Capítulo XIV
Da Liquidação de Sentença
Art. 509
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aspectos gerais: a sentença ilíquida é exceção
Espécies de liquidação
Legitimidade para requerer a liquidação
Liquidação parcial
Cálculo aritmético e imediato cumprimento de sentença
Inusitada diretriz dirigida ao CNJ
Simetria entre o título judicial e a liquidação
Assimetria e cabimento de ação rescisória
Fungibilidade das formas de liquidação

Art. 510
1. Prova pré-constituída

2. Produção de prova pericial
3. Adiantamento da remuneração do perito
Art. 511
1. Ação de conhecimento para a prova de fato novo
2. Intimação da outra parte
3. Contestação e recurso cabível
Art. 512
1. Compromisso com a duração razoável do processo
2. Procedimento

Título II
Do Cumprimento da Sentença
Capítulo I
Disposições Gerais
1.
2.
3.
4.

Previsão da garantia da duração razoável do processo
Adoção expressa e interpretação da garantia
Duração razoável abrangente da “atividade satisfativa”
Técnicas de tutela executiva

Art. 513
1. Disciplina procedimental do cumprimento de sentença
2. Iniciativa do exequente
3. Intimação do devedor
3.1. Diferentes formas de intimação
3.2. Intimação presumida
3.3. Exigência de intimação pessoal
4. Delimitação subjetiva do cumprimento de sentença
Art. 514
1. Relação jurídica sujeita a condição ou termo
2. Prova da ocorrência da condição ou termo
Art. 515
1. Rol de títulos executivos judiciais
1.1. Decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa
1.2. Decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial
1.3. Possibilidade de ampliação subjetiva e objetiva da autocomposição

1.4. Formal e certidão de partilha
1.5. Crédito de auxiliar da justiça
1.6. Sentença penal condenatória transitada em julgado
1.7. Sentença arbitral
1.8. Sentença estrangeira homologada
1.9. Decisão interlocutória estrangeira
2. Exigência de citação do executado
Art. 516
1. Competência para o cumprimento de sentença
1.1. Juízo da sentença
1.2. Impossibilidade de incidência da regra geral
1.3. Opção concedida ao exequente
Art. 517
1. Protesto da decisão judicial transitada em julgado
2. Providências atinentes ao protesto e ao seu respectivo cancelamento
3. Ação rescisória e anotação à margem do protesto
4. Cancelamento do protesto
5. Protesto da decisão que fixa alimentos provisórios ou definitivos
6. “Negativação” do nome do devedor
Art. 518
1. Meios defensivos do executado
2. Arguição incidental mediante de simples petição
Art. 519
1. Cumprimento da decisão concessiva de tutela provisória

Capítulo II
Do Cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a
Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa
Art. 520
1. Aspectos gerais
2. Responsabilidade objetiva do credor
3. Variações possíveis durante o cumprimento provisório
4. Incidência de multa e de honorários
5. Admissibilidade de impugnação
Art. 521
1. Aspectos gerais

2. Garantia de acesso à justiça e dispensa de caução
3. Inusitada dispensa de caução
Art. 522
1. Início da fase de cumprimento provisório
2. Peças que devem instruir a petição
3. Responsabilidade do advogado e traslado incompleto

Capítulo III
Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a
Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa
Art. 523
1.
2.
3.
4.

Aspectos gerais
Previsão legal de intimação do devedor
Incidência de multa e de honorários advocatícios
Prosseguimento ope legis do procedimento

Art. 524
1. Aspectos gerais
2. Assimetria entre o valor pretendido e o aparente montante da dívida
3. Requisição de informações e princípio da cooperação
Art. 525
1. Aspectos gerais
2. Elenco da matéria deduzível na impugnação
2.1. Falta ou nulidade de citação
2.2. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução
2.3. Ilegitimidade de parte
2.4. Penhora incorreta ou avaliação errônea
2.5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções
2.6. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
2.7. Causa superveniente modificativa ou extintiva da obrigação
3. Impugnação e prosseguimento da execução
4. Atribuição de efeito suspensivo
5. Ausência da impugnação
Art. 526
1. Aspectos gerais
2. Exigência do devido contraditório
3. Prosseguimento do cumprimento de sentença

Art. 527
1. Aspectos gerais
2. Disciplina procedimental do cumprimento de sentença
3. Diferenças entre o cumprimento provisório e o cumprimento definitivo

Capítulo IV
Do Cumprimento de Sentença que Reconheça
a Exigibilidade de Obrigação de Prestar Alimentos
Art. 528
1. Aspectos gerais
2. Competência
3. Adequação da prisão civil
4. Cumprimento de sentença sob pena de prisão e outras medidas coercitivas
5. Cumprimento de sentença sob pena de penhora
6. Justificativa do executado
7. Decreto de prisão
Art. 529
1. Exceção à regra da impenhorabilidade do salário
1.1. Pagamento de prestações vencidas e vincendas
1.2. Limite máximo para o desconto em folha
Art. 530
1. Aspectos gerais
Art. 531
1. Aspectos gerais
Art. 532
1. Conduta procrastinatória e caracterização de crime de abandono material
Art. 533
1. Aspectos gerais
2. Constituição e objeto do capital
3. Revisão do valor da prestação

Capítulo V
Do cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de
Obrigação de Pagar Quantia certa pela Fazenda Pública
Art. 534
1. Aspectos gerais

2.
3.
4.
5.

Iniciativa do exequente
Litisconsórcio ativo no cumprimento de sentença
Isenção da incidência da multa
Descabimento de honorários de advogado

Art. 535
1. Aspectos gerais
2. Elenco da matéria deduzível na impugnação
3. Impugnação parcial
4. Ausência ou rejeição da impugnação

Capítulo VI
Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de
Obrigação de Fazer, de Não Fazer ou de Entregar Coisa
Seção I
Do cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer
Art. 536
1. Aspectos gerais
2. Medidas necessárias em prol do cumprimento da obrigação
2.1. Fixação de multa
2.2. Busca e apreensão
2.3. Previsão de outras medidas atípicas
3. Configuração de litigância de má-fé e de crime de desobediência
4. Contraditório exercido por meio de oferta de impugnação
5. Deveres de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional
Art. 537
1. Aspectos gerais
2. Critério norteador para a fixação da multa
3. Momento de incidência da multa
4. Exigibilidade da multa
5. Deveres de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional

Seção II
Do cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de entregar coisa
Art. 538
1. Aspectos gerais
2. Retenção por benfeitorias
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Título III
Dos Procedimentos Especiais
Capítulo I
Da Ação de Consignação em Pagamento
1. Introdução
Art. 539 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Adimplemento por consignação
1.1. Impossibilidade ou recusa injusta do credor em receber o pagamento ou dar
quitação
1.2. Inércia do credor e dívida quesível
1.3. Credor incapaz, desconhecido, ausente ou residente em lugar incerto ou de
acesso perigoso ou difícil
1.4. Dúvida sobre quem deva receber o pagamento
1.5. Existência de litígio sobre o objeto do pagamento
1.6. Inércia do credor na especificação do objeto da prestação
1.7. Pagamento em consignação de obrigações tributárias
1.8. Consignação de aluguéis
1.9. Consignação e débito de origem cambiária
2. Legitimidade ativa e passiva
3. Interesse processual
4. O problema dos contratos bilaterais
5. Eficácia da sentença
6. Desnecessidade de liquidez e certeza da dívida
7. Amplitude da cognição
8. Julgamento antecipado parcial do mérito
9. Depósito extrajudicial
9.1. Procedimento do depósito extrajudicial
Art. 540 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Dívidas portáveis, quesíveis e competência
2. Cessação, para o devedor, dos riscos e dos juros

Art. 541 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Depósito de prestações sucessivas
2. Prazo de cinco dias
3. Prestações vincendas, prolatação de sentença e trânsito em julgado
Art. 542 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Petição inicial e requerimento de depósito
2. Prazo para depósito e consequência do descumprimento
3. Citação e lugar do levantamento
4. Cumulação de pedidos
5. Tutela de urgência
6. Valor da causa
Art. 543 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Coisa indeterminada e escolha pelo credor
2. Citação do credor para realizar a escolha
3. Procedimento
4. Mandado citatório
Art. 544 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Cognição na demanda consignatória
2. Resposta do réu
3. Citação e contagem do prazo para resposta
4. Inexistência de recusa ou mora em receber a prestação
5. Justa recusa
6. Depósito no lugar incorreto ou fora do prazo
7. Depósito insuficiente
8. Rol exemplificativo
9. Revelia
10. Procedimento comum
Art. 545 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Complementação do depósito
2. Complementação e julgamento do processo
3. Inadimplemento, resolução do contrato e inviabilidade da complementação
4. Alegação de insuficiência e levantamento da parcela incontroversa
5. Apuração do débito, execução e possibilidade de liquidação
6. Prestações sucessivas e complementação
Art. 546 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Procedência do pedido e exoneração do devedor
2. Condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios

3. Levantamento do depósito e quitação
Art. 547 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Dúvida e litisconsórcio necessário passivo
2. Citação e depósito
Art. 548 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Considerações gerais
2. Procedimento em duas fases
3. Omissão dos pretendentes e arrecadação de coisas vagas
4. Resposta de apenas um pretendente
5. Resposta de vários pretendentes e recurso cabível contra a decisão de primeira fase
Art. 549 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Aforamento ou enfiteuse
2. Resgate do aforamento
3. Consignação em pagamento

Capítulo II
Da Ação de Exigir Contas
1. Introdução
Art. 550 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ação de exigir contas
Legitimidade e interesse processual
Petição inicial
Cumulação de pedidos e litispendência
Citação e prazo de quinze dias para resposta
Revelia
Contestação
Apresentação das contas
Manifestação do autor
Decisão que reconhece o direito a exigir contas: natureza interlocutória
Não cabimento de verbas sucumbenciais na decisão que reconhece o direito a exigir
contas
12. Condenação do réu a prestar contas em 15 (quinze) dias
13. Apresentação de contas pelo réu e impugnação do autor
14. Demanda de exigir contas proposta com fundamento no art. 1.583, § 5º, do Código
Civil
Art. 551 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Apresentação de contas na forma adequada

2. Impugnação do autor e juntada de documentos pelo réu
3. Contas do autor, forma adequada e obrigatoriedade de documentação simultânea
Art. 552 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Sentença e apuração do saldo
2. Sentença e execução
Art. 553 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Administrador e contas prestadas em apenso
2. Condenação do administrador judicial ao pagamento do saldo e medidas executivas

Capítulo III
Das Ações Possessórias
1. Posse: delimitação conceitual
1.1. Posse como fato
1.2. Posse e intenção
1.3. Teorias subjetiva e objetiva
1.4. Posse e função social
1.5. Objeto da posse
2. Modalidades da posse
2.1. Posse direta e posse indireta
2.2. Posse justa e posse injusta
2.3. Posse de boa-fé e posse de má-fé
2.4. Presunção da manutenção do caráter da posse
3. Composse
4. Posse e mera detenção
5. Posse e propriedade
6. Posse e servidões
7. Aquisição da posse
8. Perda da posse
9. Presunção de posse e tutela jurisdicional da posse de coisas móveis
10. Tutela jurisdicional da posse: proteção do jus possessionis
11. Autotutela na posse
12. Ações de imissão de posse e embargos de terceiro

Seção I
Disposições gerais
Art. 554 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Ações possessórias e fungibilidade

2. Litisconsórcio passivo multitudinário
Art. 555 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Cumulação de pedidos
2. Condenação em perdas e danos e indenização dos frutos
3. Atipicidade dos meios executivos e efetivação do provimento jurisdicional concessivo da reparação em perdas e danos pelo equivalente pecuniário
4. Tutela ressarcitória específica
5. Medidas destinadas a evitar nova turbação ou esbulho e a efetivação da tutela provisória ou final
6. Cumulação de pedidos e possibilidade de julgamento antecipado parcial
Art. 556 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Ações possessórias e juízos dúplices
2. Interdito proibitório e indenização
3. Ações possessórias e reconvenção
Art. 557 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Pendência de ações possessórias e proibição de ajuizamento de ações petitórias: interpretação conforme a Constituição
2. Possibilidade de propositura de ação de reconhecimento de domínio contra terceiros
3. Demandas compreendidas na expressão “ação para reconhecimento do domínio”
4. Proibição de exceção de domínio nas ações possessórias
Art. 558 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.

Prazo de ano e dia e procedimento especial para proteção da posse
Prazo de ano e dia e questões relacionadas à contagem
Ações possessórias e inaplicabilidade do regime da tutela de urgência
Ações possessórias, convenções processuais, saneamento compartilhado e delimitação consensual de questões

Art. 559 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.

Incapacidade financeira do autor mantido ou reintegrado e prestação de caução
Momento do requerimento do réu e valor da caução
Parte economicamente hipossuficiente e inaplicabilidade do dispositivo
Depósito da coisa litigiosa

Seção II
Da manutenção e da reintegração de posse
Art. 560 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Ações de reintegração e de manutenção de posse

2. Legitimidade (ativa e passiva) e interesse processual
3. Intervenção de terceiros
4. Valor da causa
Art. 561 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liminar possessória: requisitos
Caráter sumário: pronunciamento jurisdicional restrito à posse
Bens objeto das ações possessórias
Prova da posse e da data de turbação ou do esbulho
Esbulho ou turbação, perda ou continuidade da posse
Competência nas ações possessórias imobiliárias

Art. 562 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.

Concessão da liminar inaudita altera parte
Audiência justificatória
Citação e atuação limitada do réu na audiência justificatória
Privilégio das pessoas jurídicas de direito público

Art. 563 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.

Liminar possessória e recurso cabível
Natureza satisfativa
Deferimento da liminar e preclusão pro judicato
Liminar possessória e responsabilidade objetiva

Art. 564 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Promoção da citação
2. Justificação prévia e contagem do prazo para resposta
Art. 565 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.
5.

Ações de força velha e audiência de mediação
Nova audiência de mediação
Participação do ministério público e da defensoria pública
Presença do juiz na área objeto do litígio
Participação de órgãos responsáveis pelas políticas agrária e urbana da União, estados, Distrito Federal e municípios
6. Litígios coletivos por propriedade e audiência de mediação
Art. 566 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Fim da fase especial e aplicação do procedimento comum
2. Ações possessórias e julgamento antecipado parcial do mérito
3. Ações possessórias e tutela da evidência

4. Saneamento compartilhado e convenções processuais
5. Prolatação de sentença e efeito da apelação
6. Eficácia da sentença de procedência

Seção III
Do interdito proibitório
Art. 567 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Interdito proibitório e preventividade
2. Justo receio de agressão à posse
3. Provimento mandamental e multa pecuniária
4. Interdito proibitório e proteção de direitos pessoais
Art. 568 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Aplicação das regras da Seção II
2. Interdito proibitório e prazo de ano e dia
3. Interdito proibitório e caução: desnecessidade

Capítulo IV
Da Ação de Divisão e da Demarcação
de Terras Particulares
1. Introdução

Seção I
Disposições gerais
Art. 569 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ação demarcatória: interesse processual e legitimidade
Ação demarcatória e reivindicação
Ação demarcatória como ação real imobiliária
Ação divisória: interesse processual e legitimidade
Ação divisória e inventário
Ação divisória como ação real imobiliária
Ações dúplices, imprescritíveis e restritas às terras particulares
Ações de demarcação e de divisão: parciais ou totais
Caráter contencioso das ações de demarcação e de divisão

Art. 570 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Citação dos confinantes e dos condôminos

Art. 571 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.

Má localização do dispositivo
Demarcação e divisão extrajudiciais: forma
Demarcação e divisão extrajudiciais: capacidade e concordância dos interessados
Demarcação e divisão extrajudiciais: aplicação dos dispositivos do Capítulo IV

Art. 572 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.

Aplicação do art. 572 à hipótese de cumulação do art. 570
Vindicação ou indenização
Citação dos condôminos ou dos quinhoeiros
Título executivo em favor do quinhoeiro que restituir o terreno ou pagar a indenização

Art. 573 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Imóvel georreferenciado e dispensa de prova pericial
2. Produção de prova pericial apesar do georreferenciamento

Seção II
Da demarcação
Art. 574 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Títulos de propriedade e designação do imóvel
Descrição dos limites por constituir, aviventar ou renovar
Interesse processual
Citação dos confinantes e litisconsórcio passivo necessário
Foro competente
Valor da causa
Cumulação de pedidos

Art. 575 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Legitimidade ativa do condômino
2. Intimação dos demais condôminos e litisconsórcio ativo necessário
Art. 576 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Citação pelo correio
2. Publicação de edital
Art. 577 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Prazo para resposta
2. Início da contagem do prazo
3. Resposta: contestação e reconvenção

Art. 578 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Especialidade da demanda demarcatória
2. Aplicação do procedimento comum
Art. 579 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Necessidade de produção de prova pericial
2. Hipóteses de desnecessidade da prova pericial
3. Submissão ao regime da prova pericial e indicação de assistentes técnicos
4. Possibilidade produção de prova pericial diversa
Art. 580 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Análise de elementos probatórios e apuração da linha demarcanda
2. Análise da posse
Art. 581 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Linha demarcanda e encerramento da primeira fase
2. Eficácia da sentença de demarcação
3. Restituição da área invadida
4. Honorários advocatícios e despesas processuais
Art. 582 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Encerramento da primeira fase
2. Recurso cabível
3. Coisa julgada
4. Registro das operações de inserção de marcos em planta e memorial descritivo
5. Identificação do imóvel rural
Art. 583 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Cadernetas de operação de campo
2. Conteúdo do memorial descritivo
Art. 584 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Inserção obrigatória de marcos
2. Acidentes naturais de difícil remoção ou destruição
Art. 585 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Verificação dos marcos e conferência da planta e do memorial descritivo
2. Relatório específico para a verificação
Art. 586 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Manifestação das partes
2. Lavratura do auto de demarcação
3. Auto de demarcação

Art. 587 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Assinatura do auto de demarcação
2. Eficácia da sentença homologatória
3. Sentença homologatória e recurso cabível

Seção III
Da divisão
Art. 588 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.

Petição inicial da ação divisória
Título de propriedade
Origem da comunhão e indicação das benfeitorias
Cumulação de pedidos

Art. 589 – Ricardo Alexandre da Silva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Citação dos condôminos por correio
Prazo para resposta
Resposta: contestação e reconvenção
Especialidade da demanda divisória: procedimento em duas fases
Aplicação do procedimento comum
Prolatação de sentença e encerramento da primeira fase

Art. 590 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Nomeação de peritos e início da segunda fase
2. Identificação do imóvel rural
3. Constituição dos quinhões e partilha
Art. 591 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Pedido de constituição dos quinhões
2. Apresentação dos títulos
Art. 592 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Oitiva das partes
2. Anuência e divisão do imóvel
3. Impugnação
Art. 593 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Perímetro e benfeitorias do confinante
2. Benfeitorias permanentes
Art. 594 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Usurpação de terrenos, restituição ou indenização

2.
3.
4.
5.

Restituição do imóvel
Pedido indenizatório
Citação dos condôminos ou dos quinhoeiros
Formação de título executivo em favor do quinhoeiro que restituir o terreno ou pagar a indenização

Art. 595 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Possibilidade de nomeação de um só perito
2. Proposta de divisão
Art. 596 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Oitiva das partes
2. Constituição dos quinhões e benfeitorias
3. Decisão interlocutória sobre a partilha
4. Demarcação dos quinhões
Art. 597 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Memorial descritivo
2. Auto de divisão
3. Folhas de pagamento
4. Sentença homologatória
5. Recurso cabível
Art. 598 – Ricardo Alexandre da Silva
1. Remissão desnecessária

Capítulo V
Da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade
1. Introdução
Art. 599 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Objetos da ação de dissolução parcial
Art. 600 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Legitimidade
Art. 601 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Litisconsórcio passivo necessário
Art. 602 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Pedido de indenização compensável com o valor dos haveres
Art. 603 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Concordância com a dissolução

2. Contestação e procedimento comum
Art. 604 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Medidas com vistas à apuração de haveres
Art. 605 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Termo inicial para resolução da sociedade
Art. 606 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Critérios para a apuração de haveres
Art. 607 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Revisão da data de resolução e de critérios para a apuração de haveres
Art. 608 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A data da resolução e os créditos que integram o valor devido ao ex-sócio
Art. 609 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O pagamento dos haveres do sócio retirante

Capítulo VI
Do Inventário e da Partilha
Seção I
Disposições gerais
1. Inventário e partilha: considerações iniciais
2. Alterações tímidas
3. Competência internacional e competência interna
Art. 610 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Procedimentos correlatos
1.1. Inventário extrajudicial: opção das partes
1.2. Alvará judicial
1.3. Inventário negativo: judicial e extrajudicial
2. Conversibilidade dos procedimentos
3. Espécies reguladas pelo CPC: inventário, partilha e arrolamento
Art. 611 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Prazo para instauração do inventário
2. Prazo para o término do inventário
Art. 612 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Fatos comprováveis documentalmente e questões de alta indagação
2. Autoridade para reconhecer a questão de alta indagação e recurso cabível

3. Litispendência entre inventário e ação de conhecimento
Art. 613 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O administrador provisório do espólio
Art. 614 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Poderes do administrador provisório

Seção II
Da legitimidade para requerer o inventário
Art. 615 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A abertura do inventário: rito solene e ritos de arrolamento
2. A petição inicial de inventário
Art. 616 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Legitimidade concorrente

Seção III
Do inventariante e das primeiras declarações
Art. 617 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O inventariante e a inventariança
2. A nomeação do inventariante e a ordem de preferência
Art. 618 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Tarefas e espécies de inventariante
Art. 619 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Demais incumbências do inventariante
Art. 620 – Eduardo de Avelar Lamy
1. As primeiras declarações
Art. 621 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Sonegação de bens pelos demais herdeiros ou pelo inventariante
Art. 622 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Remoção e destituição do inventariante
Art. 623 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Aspectos procedimentais na remoção do inventariante
Art. 624 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Demais particularidades procedimentais do incidente de remoção

Art. 625 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Ainda sobre a hipótese de remoção do inventariante

Seção IV
Das citações e das impugnações
Art. 626 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Sobre as citações e as intimações
Art. 627 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A impugnação às primeiras declarações
Art. 628 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Habilitações por iniciativa dos herdeiros ou legatários
Art. 629 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Fazenda Pública

Seção V
Da avaliação e do cálculo do imposto
Art. 630 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A avaliação dos bens e o cálculo do imposto devido
Art. 631 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Os atos de avaliação
Art. 632 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Avaliação dos bens que se encontram fora da comarca do inventário
Art. 633 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Hipóteses em que a avaliação não será necessária
Art. 634 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Ainda sobre as hipóteses em que a avaliação não será necessária
Art. 635 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Impugnação ao laudo da avaliação e a realização de nova avaliação
Art. 636 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Últimas declarações e eventual sonegação de bens
Art. 637 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Cálculo do imposto causa mortis
Art. 638 – Eduardo de Avelar Lamy

1. Impugnações ao cálculo do imposto causa mortis e a decisão que termina a fase do
inventário

Seção VI
Das colações
Art. 639 – Eduardo de Avelar Lamy
1. As colações: conceito e valores
Art. 640 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Parte inoficiosa, prazos, legitimidades, renúncia e exclusão de herdeiro no tocante à
colação
Art. 641 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A possibilidade de impugnação à colação

Seção VII
Do pagamento das dívidas
Art. 642 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O pagamento das dívidas do espólio
Art. 643 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A discordância com o pedido de habilitação do credor
Art. 644 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Habilitação do crédito ainda não vencido
Art. 645 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A posição dos legatários e a sua oitiva no inventário
Art. 646 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Nomeação de bens à penhora pelo inventariante autorizado pelos herdeiros

Seção VIII
Da partilha
Art. 647 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Segunda fase do procedimento: a partilha e suas vicissitudes
2. A natureza jurídica da decisão que resolve a partilha litigiosa
3. Utilização e fruição dos bens antes do término do processo
Art. 648 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Outras regras da partilha

Art. 649 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Demais regras inerentes à partilha
Art. 650 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Medida acautelatória em favor do nascituro
Art. 651 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O partidor e a Ordem da partilha
Art. 652 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O esboço de partilha e a manifestação das partes
Art. 653 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Os requisitos da partilha
Art. 654 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A sentença que homologa a partilha
Art. 655 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A efetivação da sentença de partilha
Art. 656 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A possibilidade de correção dos vícios da partilha, mesmo após o trânsito em
julgado
Art. 657 – Eduardo de Avelar Lamy
1. A ação anulatória de partilha
Art. 658 – Eduardo de Avelar Lamy
1. As hipóteses de ação rescisória da sentença de partilha

Seção IX
Do arrolamento
Art. 659 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O arrolamento e seu procedimento
Art. 660 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O arrolamento sumário
Art. 661 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Regra da não avaliação
Art. 662 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O pagamento dos tributos

Art. 663 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Credores do Espólio
Art. 664 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O arrolamento simples
Art. 665 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O incapaz no arrolamento simples
Art. 666 – Eduardo de Avelar Lamy
1. O alvará judicial
Art. 667 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Aplicação subsidiária do procedimento solene

Seção X
Disposições comuns a todas as seções
Art. 668 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Medidas provisórias no inventário
Art. 669 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Sobrepartilha
Art. 670 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Aplicação subsidiária das demais regras referentes a inventário e partilha
Art. 671 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Curador especial
Art. 672 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Cumulação de inventários
Art. 673 – Eduardo de Avelar Lamy
1. Cumulação superveniente

Volume X – Artigos 674 ao 718
Heitor Vitor Mendonça Sica
Breve Introito
1. Sobre o conceito de “procedimento especial” adotado neste volume
2. Breves notas metodológicas

I
Embargos de Terceiro
(Arts. 674 a 681)
1. Perfil histórico
2. Direito estrangeiro
Art. 674
1. Conceito e natureza jurídica
2. Atos atacáveis
3. Concorrência dos embargos de terceiro com o recurso de terceiro prejudicado
4. Regra geral de legitimidade ativa
5. Primeira regra especial de legitimidade ativa: cônjuge (casado pelos regimes da comunhão universal ou parcial) ou companheiro, para defesa de meação
6. Segunda regra especial de legitimidade ativa: adquirente de bem em fraude à execução
7. Embargos de terceiro e fraude contra credores
8. Terceira regra especial de legitimidade ativa: sócio de empresa cuja personalidade jurídica foi desconsiderada sem que fosse citado para o incidente previsto nos
arts. 133 a 137
9. Quarta regra especial de legitimidade ativa: titular de direito real de garantia
Art. 675
1. Prazo para oposição de embargos de terceiro
2. Consequências da perda de prazo
Art. 676
Art. 677
1. Requisitos da petição inicial
2. Citação
3. Legitimidade passiva
Art. 678
Art. 679
Art. 680
Art. 681

II
Oposição
(Arts. 682 a 686)
1. Perfil histórico

2. Direito estrangeiro
3. Posição das normas relativas à oposição e natureza jurídica do instituto
Art. 682
Art. 683
Art. 684
Art. 685
Art. 686
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Premissas
Características essenciais
Competência
Forma de propositura da oposição
Citação dos opostos
Resposta dos opostos
Modalidades de oposição e a decisão a seu respeito
Concurso com outras modalidades de intervenção de terceiros

1. Perfil histórico
2. Direito estrangeiro

III
Habilitação
(Arts. 687 a 692)

Art. 687
1. Generalidades
2. Tipos de sucessão no plano do direito material
3. Aplicação dos arts. 687 a 692 por analogia a outras hipóteses de sucessão que não a
mortis causa
4. Aplicação dos arts. 687 a 692 por analogia à hipótese de incapacidade superveniente
das partes
5. Modalidades de habilitação previstas no Código de Processo Civil de 1973
6. Cognição do juiz na habilitação
7. Posição e natureza jurídica do procedimento de habilitação
8. Quem figurará como sucessor?
Art. 688
1. Generalidades
2. Legitimidade ativa

Art. 689
1. Generalidades
2. Atos processuais praticados após o falecimento e antes da decretação de suspensão
Art. 690
1. Generalidades
2. Forma da petição
3. Citações
4. Prazo para manifestação e consequências da omissão do requerido em se manifestar
tempestiva e validamente
5. Efeitos da improcedência da habilitação
Art. 691
1. Generalidades
2. Procedimento da “habilitação apartada”
Art. 692
1. Generalidades
2. Natureza da decisão que resolve a “habilitação apartada”

IV
Das Ações de Família
(Arts. 693 a 699)
1. Direito estrangeiro
2. Notas sobre a tutela jurisdicional de incapazes
Art. 693
Art. 694
Art. 695
Art. 696
Art. 697
Art. 698
Art. 699
1. Rol exemplificativo de processos contenciosos de família
2. Não há um “procedimento especial” de família
3. Separação judicial
4. Preferência pela solução consensual dos conflitos nas relações familiares
5. Regras especiais aplicáveis à autocomposição nos conflitos familiares

6. Aplicação das regras do art. 334 à audiência de autocomposição inicial nas ações de
família
7. Alterações no ato citatório nas ações de família
8. Intervenção do Ministério Público
9. Alienação parental

V
Da Ação Monitória
(Arts. 700 a 702)
1. Perfil histórico
2. Direito estrangeiro
Art. 700
1. Principais características da ação monitória
2. Prova escrita sem eficácia de título executivo
3. “Títulos de crédito prescritos”
4. Outros requisitos da petição inicial
5. Exame de admissibilidade da petição inicial
6. Cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública
7. Citação
Art. 701
1. Mandado monitório e as quatro opções postas ao réu
2. Formação de título executivo judicial em razão da falta de embargos ou da improcedência deles
3. Estabilidade processual gerada pela conversão automática de mandado monitório
não embargado em título judicial e o cabimento de ação rescisória
4. Reexame necessário na ação monitória contra a Fazenda Pública
Art. 702
1. Natureza dos embargos ao mandado monitório
2. Cognição provocada pelos embargos
3. Procedimento a ser observado após a oposição de embargos
4. Sentença e apelação

VI
Homologação de Penhor Legal
(Arts. 703 a 706)
1. Perfil histórico
2. Análise crítica do instituto sob o ponto de vista do direito material e processual
3. Posição das normas relativas à homologação de penhor legal e natureza jurídica do
instituto

Art. 703
Art. 704
Art. 705
Art. 706
1. Requisitos da petição inicial do pedido de homologação judicial de penhor legal
2. Fase inicial do procedimento
3. Defesa do réu
4. Procedimento após a citação
5. Decisão
6. Prazo para o pedido de homologação judicial do penhor legal
7. Pedido de homologação extrajudicial do penhor legal
8. Prazo para ajuizar demanda de cobrança da dívida garantida pelo penhor legal (homologado judicial ou extrajudicialmente)

VII
Regulação de Avaria Grossa
(Arts. 707 a 711)

1. Perfil histórico
2. Direito estrangeiro

Art. 707
1. Cabimento do procedimento
2. Legitimidade ativa e passiva
3. Competência para processar e julgar o procedimento de regulação de avaria grossa
4. Genuína especialidade do procedimento
5. Regulador
Art. 708
1. Fase inicial do procedimento
2. Impugnação à declaração de abertura da regulação de avaria grossa
3. Garantias e alienação da carga
Art. 709
1. Documentos apresentados no curso do procedimento
2. Outros meios de prova
Art. 710
1. Laudo de regulação de avaliador
2. Natureza da decisão que homologa o laudo
Art. 711

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIII
Restauração de Autos
(Arts. 712 a 718)

Perfil histórico
Direito estrangeiro
Natureza jurídica
Estrutura da restauração de autos
Efeitos do desaparecimento dos autos
Desaparecimento de autos eletrônicos
Restauração de autos de processo findo

Art. 712
1. Partes na restauração de autos
2. Legitimidade ativa
3. Autos suplementares
Art. 713
1. Informações que devem constar do requerimento de instauração
2. Documentos hauridos da serventia ou secretaria do juízo
3. Documentos de que disponha o requerente
Art. 714
1. Legitimidade passiva
2. Ato inicial de comunicação processual
3. Resposta das partes citadas (ou intimadas)
4. Preferência pela solução consensual
5. Arguição de falsidade
6. Reconvenção
7. Aplicação subsidiária do procedimento comum
Art. 715
1. Repetição de atos cuja documentação não puder ser reconstituída
2. Momento da repetição das provas cuja documentação não pôde ser restaurada
3. Reinquirição de testemunhas
4. Realização de nova perícia
5. Inquirição de serventuários e auxiliares da justiça
6. Reconstituição de documentos perdidos
7. Repetição da prova perdida versus restauração da sentença mediante cópia
Art. 716
1. Desfechos possíveis

2. Natureza da decisão e o recurso dela cabível
3. Localização superveniente dos autos originais
Art. 717
Art. 718
1. Pluri-incidência de regimes de responsabilidade decorrentes do extravio dos autos
2. Responsabilidade civil pelo extravio
3. Despesas incorridas no incidente
4. Honorários advocatícios
5. Multa e indenização por perdas e danos em caso de má-fé

Volume XI – Artigos 719 ao 770
Jefferson Carús Guedes

Breve Ensaio Inicial
sobre a Jurisdição Voluntária Brasileira Atual
1. Uma tradição que se mantém
1.1. CPC/2015 e as premissas da Jurisdição Voluntária
1.2. As reiteradas premissas do CPC/2015 para a Jurisdição Voluntária
1.2.1. Novas premissas decorrentes das esferas normativas
1.2.1.1. Premissas decorrentes da parte geral do CPC/2015
1.2.1.2. Premissas decorrentes da parte especial do CPC/2015
1.2.1.3. Premissas decorrentes das disposições gerais dos arts 719 a
724 do CPC
1.2.1.4. Premissas decorrentes das disposições gerais dos arts. 726
a 770 do CPC/2015
1.2.1.5. Premissas decorrentes do art. 725 do CPC/2015
1.2.1.6. Premissa decorrentes do inc. VIII do art. 725 do CPC e a
nova dignidade material de homologação da conciliação
1.2.1.7. Premissa decorrentes dos procedimentos de Jurisdição Voluntária contidos nas leis esparsas ou extravagantes
2. Contornos teóricos, natureza jurídica características e critérios distintivos da técnica
de Jurisdição Voluntária
2.1. Definições ou conceitos de Jurisdição Voluntária
2.2. A Natureza jurídica da Jurisdição voluntária
2.2.1. A Natureza jurídica administrativa ou (não jurisdicional)
2.2.2.

A Natureza jurídica jurisdicional

2.2.3.

A Natureza jurídica autônoma

3. Características e critérios de distinção entre jurisdição voluntária e contenciosa
3.1. Inexistência de litígio, lide ou conflito e presença de controvérsia
3.2. Inexistência de processo e presença de procedimento
3.3. Inexistência ou atenuação do contraditório e pleno contraditório
3.4. Inexistência de partes em sentido processual e existência de interessados, promovente e promovido
3.5. A inexistência de atividade substitutiva, finalidade ou utilidade
3.6. Existência ou inexistência de imparcialidade do juiz
3.7. Inexistência de sentença de mérito e de coisa julgada
4. Funções da Jurisdição Voluntária
4.1. Jurisdição sem função de solução de controvérsias
4.2. Função de proteção de interesses privados especiais ou restrição à autonomia
privada
4.3. Função homologatória e solução consensual ou conciliação de controvérsias
4.3.1.

A conciliação como ato de jurisdição voluntária

4.3.2.

Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses privados

4.3.3.

Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses públicos especiais transigíveis e disponíveis
5. Jurisdição, ação, processo e procedimento na Jurisdição Voluntária
5.1. Jurisdição e Jurisdição Voluntária
5.2. Ação e Jurisdição Voluntária
5.3. Processo e procedimento na Jurisdição Voluntária
5.4. As fases procedimentais no CPC/2015 e sua compatibilização com a jurisdição voluntária

5.5.

5.6.

5.4.1.

Fase postulatória no procedimento de jurisdição voluntária

5.4.2.

Fase organizatória e de saneamento

5.4.3.

Fase instrutória no procedimento de jurisdição voluntária

5.4.4.

Fase decisória no procedimento de jurisdição voluntária

5.4.5.

Fase de cumprimento e execução no procedimento de jurisdição voluntária

5.4.6. Fase recursal ou impugnativa no procedimento de jurisdição voluntária
Sentença, “trânsito em julgado” e desconstituição
5.5.1.

Sentença e seu conteúdo, fundamentação e recorribilidade

5.5.2.

“Coisa julgada” e seus limites e consequências

5.5.3. Ações desconstitutivas de sentença: rescisória ou anulatória
Outros reflexos procedimentais
5.6.1.

Dualidade entre “opção” procedimental jurisdicional e extrajudicial
notarial

5.6.2.

Adaptabilidade e flexibilização procedimental

5.6.3.

Valor da causa

5.6.4.

Despesas processuais, honorários advocatícios decorrentes da litigiosidade excepcional e gratuidade da Justiça
6. Sujeitos processuais imparciais, sujeitos parciais ou interessados e terceiros
6.1. Juiz e a Jurisdição Voluntária
6.2. Interessados ou ‘partes’, litisconsortes e terceiros
6.2.1.

Interessados ou partes

6.2.2.

“Litisconsórcio” ativo e passivo

6.2.3.

Terceiros intervenientes ou cointeressados

6.2.4. Auxiliares da Justiça
7. Funções Essenciais à Justiça e a jurisdição voluntária atual
7.1. Ministério Público
7.1.1.

As hipóteses expressas no CPC/2015

7.1.2.

As hipóteses não expressas no CPC/2015

7.1.3.

Legitimidade do Ministério Público para atuar como equivalente da
Jurisdição Voluntária

7.2.

7.1.4. Legitimidade para atuar como parte e como fiscal da ordem jurídica
Defensoria Pública

7.3.

7.2.1. A hipótese expressa no CPC/2015
Advocacia Pública

7.3.1. As hipóteses expressas no CPC/2015
7.4. Advocacia
8. Direito material e suas áreas, diversidade e classificações na Jurisdição Voluntária
8.1. Civil
8.2. Empresarial
8.3. Trabalhista
8.4. Penal
8.5. Eleitoral, Internacional e outras

Capítulo XV
Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária
Seção I
Disposições gerais
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais da Seção das Disposições Gerais
3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 719
1. Inovações do CPC/2015
1.1. Ação e processo em procedimentos de jurisdição voluntária
1.2. As espécies de procedimentos especiais de jurisdição voluntária
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
4. Atos processuais e negócios processuais
Art. 720
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Legitimação ativa e princípio da demanda

3.2.
3.3.

3.1.1.

Iniciativa do interessado e princípio da demanda

3.1.2.

Iniciativa do Ministério Público

3.1.3. Intervenção da Defensoria Pública
Petição inicial, documentos e princípio dispositivo
Outras questões
3.3.1.

Despesas processuais

3.3.2.

Trâmite procedimental e férias forenses

Art. 721
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Legitimação passiva e legitimação processual

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.1.1.

Citação dos interessados

3.1.2.

A adequada intimação do Ministério Público

3.1.2.1. Limites do art. 178
Nulidade
Prazo do procedimento comum
Manifestação dos interessados e do Ministério Público
Intervenção de terceiros

Art. 722
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Conceito de Fazenda Pública e sua representação judicial

Art. 723
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
Art. 724
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Sentença, apelação, outros recursos e remessa necessária
3.2. Efeitos da apelação
3.3. Preclusão
3.4. Coisa julgada formal
Art. 725
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais dos demais procedimentos especiais de jurisdição voluntária
previstos no art. 725
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. O rol exemplificativo do art. 725
3.2. Competência
3.3. Emancipação

3.4.

3.3.1.

Conceito e características

3.3.2

Aspectos materiais do procedimento de emancipação

3.3.3.

Aspectos processuais e procedimentais da emancipação
3.3.3.1.

Espécies de emancipação

3.3.3.2.

Capacidade processual do menor

3.3.3.3.

O juízo competente

3.3.3.4.

As provas

3.3.3.5.

Impugnação

3.3.3.6.

Audiência do menor

3.3.3.7.

Força eficacial e elemento mandamental da decisão

3.3.3.8.
Sub-rogação

Recurso

3.4.1.

Conceito e características

3.4.2.

O requisito material de justa causa

3.4.3.

Exigência de procedimento de sub-rogação

3.4.4.

Procedimento e suas fases

3.4.5.

3.5.

3.6.

Fase postulatória

3.4.4.2.

Fase instrutória

3.4.4.3.

Fases organizatória e de saneamento

3.4.4.4.

Fase decisória, fase de cumprimento e fase recursal

Outras questões materiais e processuais
3.4.5.1.

Bem sub-rogado e bem sub-rogante

3.4.5.2.

Autorização para venda

3.4.5.3.

O fiscal

3.4.5.4.

Caso de desapropriação

3.4.5.5.

Sinistro

3.4.5.6.

Execução por dívida

3.4.5.7. Sub-rogação em bem de maior valor
Alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de
órfãos e de interditos
3.5.1.

Aspectos materiais dos procedimentos

3.5.2.

Dos aspectos processuais
3.5.2.1.

Petição inicial

3.5.2.2.

Os interessados

3.5.2.3. Recurso
Alienação, locação e administração da coisa comum
3.6.1.

Aspectos materiais do procedimento

3.6.2.

Aspectos processuais do procedimento

3.6.3.
3.7.

3.4.4.1.

3.6.2.1.

Natureza do provimento

3.6.2.2.

Cabimento

3.6.2.3.

Petição inicial

3.6.2.4.

O procedimento

Da preferência

3.6.3.1. Recurso
Alienação de quinhão em coisa comum
3.7.1.

Aspectos materiais do procedimento

3.7.2.

Aspectos processuais do procedimento
3.7.2.1.

Petição inicial

3.7.2.2.

As provas necessárias

3.7.2.3.

O procedimento

3.7.2.4.

Comunicação do que quer adquirir

3.7.2.5.

Preferência

3.7.2.6.
3.8.

3.7.2.7. Recurso
Extinção de usufruto
3.8.1.

3.8.2.

3.9.

Natureza Jurídica da decisão

Aspectos materiais do procedimento
3.8.1.1.

Usufruto

3.8.1.2.

Fideicomisso

Aspectos processuais dos procedimentos
3.8.2.1.

Cabimento

3.8.2.2.

Renúncia

3.8.2.3.

Competência

3.8.2.4.

O procedimento

3.8.2.5.

Desaparecimento da fiduciariedade

3.8.2.6.

Impostos

3.8.2.7.

Natureza jurídica da sentença

3.8.2.8. Recurso
Expedição de alvará judicial
3.9.1.

Aspectos materiais do alvará
3.9.1.1.

Conceito e classificações

3.9.2.

Natureza jurídica

3.9.3.

Aspectos processuais do procedimento
3.9.3.1.

Hipóteses de cabimento

3.9.3.2.

Interessados

3.9.3.3.

Petição inicial e documentos indispensáveis

3.9.3.4.

Competência

3.9.3.5. Recurso
3.10. Homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor
3.10.1. Aspectos materiais da homologação judicial de autocomposição extrajudicial
3.10.1.1. Recepção da conciliação como ato de jurisdição voluntária
3.10.1.2. Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses privados
3.10.1.3. Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses públicos especiais transigíveis e disponíveis
3.10.2. Petição inicial e documentos indispensáveis
3.10.3. Competência

3.10.4. A atividade judicial de controle de eventual uso da Justiça para fim
vedado
3.10.5. Participação de cointeressados
3.10.5.1. Intervenção do Ministério Público e da Fazenda Pública
3.10.6. Sentença homologatória, recursos e ações impugnativas
4. Procedimentos de jurisdição voluntária não previstos no CPC/2015 e indicados ou
descritos em outras leis especiais

Seção II
Da notificação e da interpelação
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da notificação e da interpelação
3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção
3.1. Conteúdo, objeto ou fim processual
3.2. Sujeitos processuais
3.2.1.
3.3.
3.4.
3.5.

Interessados

3.2.2. Terceiros e sua improvável intervenção
Competência e inocorrência de prevenção
Sentença e interesse recursal
Recurso

Art. 726
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais das notificações para manifestação de vontade e os protestos
2.1. As espécies de comunicação mantidas
2.1.1.

Notificação

2.1.2. Protesto
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Protestos contra alienação de bens
3.2. Petição inicial
3.3. Capacidade postulatória
3.4. Indeferimento
3.5. Intimação e contraditório
3.6. Abuso do processo e má-fé
3.7. Editais e meios de comunicação
Art. 727
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais das interpelações para fazer ou deixar de fazer

3. Aspectos processuais e procedimentais
Art. 728
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Contraditório e seus efeitos
3.1.1. Contraditório antecipado e condicionado
3.1.2. Ampliação do contraditório na ação posterior e negativa de novo
contraditório
3.1.3. Contraprotesto
3.1.4. Averbação da notificação em registro público
Art. 729
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Custas processuais: incidência, rateio e pagamento
3.2. Entrega efetiva dos autos
3.2.1. Sentença, recursos e impugnação autônoma
3.3. Reconstituição física e eletrônica
3.4. Outras questões

Seção III
Da alienação judicial
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da Alienação Judicial
3. Aspectos processuais e procedimentais
Art. 730
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
2.1. As razões e a finalidade das alienações judiciais
2.1.1.

Alienações de bens de pessoas incapazes

2.1.2. Alienações de bens de pessoas capazes
2.2. Objetos ou bens passíveis de alienações judiciais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Espécies e formas de alienação
3.1.1.

Incidental ou autônoma

3.1.2.

Iniciativa particular ou leilão judicial (presencial ou eletrônico)

3.1.3.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.1.4. Citação e intimação
Contraditório na alienação
Alienação e interesses de terceiros
Alienação e legitimidade passiva
Avaliação
3.5.1.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

Petição inicial

Avaliação e bens em geral

3.5.2. Avaliação e bens de incapazes
Publicidade
Melhor oferta (maior lanço), vedações, lance vil, formas de pagamento
3.7.1

Vedações ao oferecimento de lance

3.7.2

Lance vil

3.7.3 Pagamento e suas formas
Atraso no levantamento e depósito
Arrematação e paralisação do procedimento

Seção IV
Do divórcio e da separação consensuais, da extinção
consensual de união estável e da alteração
do regime de bens do matrimônio
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Do Divórcio e da Separação Consensuais, da
Extinção Consensual de União Estável e da Alteração do Regime de Bens do Matrimônio
2.1. Divórcio consensual
2.2. Separação consensual
2.3. Extinção consensual de união estável
2.4. Alteração do regime de bens do casamento
Art. 731
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da partilha de bens, alimentos, visitas, despesas de educação,
nome etc. no divórcio e na separação consensuais
3. Aspectos processuais e procedimentais
4. Ação de divórcio consensual
4.1. Legitimidade
4.2. Competência
4.3. Petição inicial assinada pelos interessados e advogado
4.4. O objeto do processo ou conteúdo

4.4.1.

Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

4.4.2.

Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

4.4.3.

Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas

4.4.4.

Valor da contribuição para criar e educar os filhos

4.4.5. Do Nome
4.5. Conversão de ação de divórcio contenciosa em consensual
4.6. As provas
4.7. Sentença e efeitos
4.8. Postergação da partilha no divórcio
4.9. Natureza homologatória da decisão judicial
5. Ação de separação consensual
5.1. Legitimidade
5.2. Competência
5.3. Petição inicial assinada pelos interessados e advogado
5.4. O objeto do processo ou conteúdo

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.4.1.

Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

5.4.2.

Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

5.4.3.

Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas

5.4.4. Valor da contribuição para criar e educar os filhos
Conversão de ação de separação contenciosa em consensual
As provas
Sentença e efeitos
Postergação da partilha na separação
Natureza homologatória da decisão judicial

Art. 732
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos materiais da partilha de bens, alimentos, visitas, despesas de educação,
nome etc. na extinção consensual da união estável
3.1. Ação de extinção consensual de união estável
3.2. Aspectos processuais e procedimentais
3.3. Legitimidade
3.4. Competência
3.5. Petição inicial assinada pelos interessados e advogado
3.6. O objeto do processo ou conteúdo
3.6.1.

Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

3.6.2.

Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

3.6.3.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas

3.6.4. Valor da contribuição para criar e educar os filhos
Conversão de ação comum em ação especial consensual
As provas
Sentença e efeitos
Postergação da partilha
Natureza homologatória da decisão judicial

Art. 733
1. Aspectos materiais do divórcio, separação e da união estável em via extrajudicial
1.1. Aspectos procedimentais notariais
1.1.1.

Competência

1.1.2.

Legitimidade

1.1.3.

Competência para registro

1.1.4.

Gratuidade das escrituras de separação, divórcio e extinção de união
estável

1.1.5.

Pedido inicial e dispensa da assinatura dos interessados e advogado

1.1.6.

Recusa do tabelião de notas, meios impugnativos e ação de procedimento contencioso

1.1.7. Requisitos e documentos exigidos
2. Dispensa da homologação judicial
3. O objeto limitado da via extrajudicial
3.1. Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns
3.2. Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges
3.3. Guarda dos filhos e ao regime de visitas e valor da contribuição para criar e
educar os filhos
3.4. Modificação consensual extrajudicial de cláusulas e anulação de acordo extrajudicial
Art. 734
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da alteração do regime de bens do casamento
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Legitimidade para a proposição
3.2. Competência
3.3. Petição inicial assinada pelos interessados e advogado
3.4. Diligências iniciais de publicidade e chamamento
3.5. Limite da participação dos cointeressados
3.6. A intimação do Ministério Público

3.7.
3.8.
3.9.

As provas
Sentença, sua eficácia e seus efeitos
Recurso da sentença

Seção V
Dos testamentos e dos codicilos
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Dos Testamentos e dos Codicilos
2.1. O poder de testar
2.1.1.

Capacidade de testar pessoas com deficiência

2.1.2. Incapacidade acidental
2.2. A diferença entre codicilos e testamentos
2.3. As espécies de codicilos e de testamentos
2.4. A jurisdição voluntária e os testamentos
3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção
Art. 735
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais do testamento cerrado
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Apresentante e seus atos
3.1.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Detentor

3.1.1.1.
Competência
Procedimento

Sanções civis e penais

3.3.1.

Citação dos interessados e testamento de ausente

3.3.2.

Recebimento pelo juiz e verificação da integridade

3.3.3.

Limites da atividade do juiz

3.3.4.

Leitura e termo de abertura (§ 1.º)

3.3.5.

Oitiva e intervenção do Ministério Público (§ 2.º)

3.3.6.

Registro e arquivamento (§ 2.º)

3.3.7.

Cumprimento ou execução do testamento

3.3.8.

As provas

3.3.9. Recurso
Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição (§§ 3.º e 4.º)
3.4.1.

Impedimentos

3.4.2.

Direitos

3.4.3.

Deveres e obrigações gerais

3.4.4.

Dever de prestar de contas (§ 5.º)

3.4.5.

Remoção, não cumprimento do testamento e extinção

Art. 736
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais do testamento público
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Qualquer interessado como apresentante
3.2. Requerimento ou petição inicial
3.3. Competência
3.4. Oitiva e intervenção do Ministério Público
3.5.

3.4.1 Rito e cumprimento
Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição

Art. 737
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais do testamento particular e de sua confirmação
3. Aspectos processuais e procedimentais do testamento particular
3.1. Legitimação
3.2. Competência
3.3. Pedido de abertura do procedimento
3.3.1.

As provas: a audiência para ouvir testemunhas

3.3.2.

Manifestação dos interessados

3.3.3.

Oitiva e intervenção do Ministério Público

3.3.4. Cumprimento do testamento
3.4. Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição
4. Aspectos materiais e processuais e procedimentais de outras formas de testamentos:
o codicilo e os testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo
4.1. As espécies testamentárias “menores”

Seção VI
Da herança jacente
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da herança jacente
2.1. Inexistência de herdeiros legítimos e interessados
2.2. Inexistência de herdeiros testamentários
3. A vacância e o direito do ente federativo: Município ou Distrito Federal
4. A natureza jurídica da herança jacente

5. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção
Art. 738
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da arrecadação: os casos de jacência
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Imediatismo
3.2. Iniciativa de abertura
3.3. Abertura de ofício e demais legitimados
3.4. Capacidade para estar em juízo e para ser parte
3.5. Competência
3.6. O objeto, o fim da arrecadação e o credor legitimado
Art. 739
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da arrecadação, curadoria para guarda, conservação e administração
2.1. Bens móveis, imóveis e semoventes
2.2. Outros bens e direitos
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Cuidados que demandam a herança jacente

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.1.1.

Arrecadação e o arrolamento

3.1.2.

Guarda

3.1.3.

Conservação

3.1.4. Administração
O curador, sua nomeação, duração da função e habilidades
Incumbências iniciais do curador
3.3.1.

Representar a herança judicial e extrajudicialmente

3.3.2.

Guardar e conservar os bens arrecadados

3.3.3.

Promover a arrecadação de outros bens porventura existentes

3.3.4.

Executar as medidas conservatórias dos direitos da herança

3.3.5.

Prestar contas mensalmente por balancete

3.3.6. Prestar contas ao final de sua gestão
Outros direitos, deveres e obrigações aplicáveis ao curador
Eximição, suspensão e remoção do curador
Intervenção do Ministério Público e da Advocacia Pública

Art. 740
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais de arrolamento e da arrecadação

3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Arrolamento e a arrecadação e seu registro em auto circunstanciado
3.2. Participantes dos atos de arrolamento e arrecadação
3.3. Depositário provisório pela ausência do curador
3.4. Colheita de informações e auto de inquirição e informação de autoridade judicial ou policial
3.5. Inspeção de documentos pessoais, guarda e conservação
3.6. Arrecadação de bens em local diverso daquele da abertura da sucessão
3.7. Não realização ou suspensão do arrolamento e da arrecadação
3.8. Oposição da Advocacia Pública e do Ministério Público
Art. 741
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da conclusão da arrecadação e identificação de interessados
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Procedimentos de comunicação dupla e publicidade edital, ciência aos herdeiros e prazos para habilitação ou para atos processuais
3.2. Conhecimento da existência de herdeiros e citação na arrecadação
3.3. Habilitação de herdeiros e seu julgamento
3.4. Conversão da arrecadação em inventário ou arrolamento
3.5. Comunicação à autoridade consular o falecimento de estrangeiro
3.6. Habilitação dos credores, juízo universal e prova do direito
3.7. Prejudicialidade entre a herança jacente e outras ações
Art. 742
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da alienação de bens vacantes
2.1. Bens passíveis de alienação
2.2. Outros bens
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Peculiaridades da alienação: legitimidade e forma
3.2. Sustação da alienação por adiantamento
3.3. Bens de valor afetivo e alienação condicionada
3.4. Intervenção da Advocacia Pública ou de outro habilitado
Art. 743
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais do transcurso do prazo
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. A sentença de declaração de vacância e suas eficácias e efeitos
3.2. Processos incidentais de habilitação pendentes e suspensão da vacância

3.3.
3.4.

3.5.

Trânsito em julgado da sentença de vacância
Ação direta e outras ações na pendência da jacência e vacância
3.4.1.

Ação direta ou ação própria dos sucessores

3.4.2.

Ação de investigação de paternidade

3.4.3. Ações de Usucapião
Sentença e recurso

Seção VII
Dos bens dos ausentes
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais da Seção dos Bens dos Ausentes
3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção
Art. 744
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da ausência
2.1. Desaparecimento e local da ausência
2.1.1.

Morte presumida e impossibilidade de exercício de poderes

2.1.2. O registro declaração da ausência
2.2. Cuidados materiais que demandam os bens de ausente
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Legitimação para o pedido de declaração de ausência
3.2. Competência
3.3. O curador, sua nomeação, duração da função e habilidades
3.4. Incumbências iniciais do curador

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.4.1.

Representar o acervo de bens judicial e extrajudicialmente

3.4.2.

Guardar e conservar os bens arrecadados

3.4.3.

Promover a arrecadação de outros bens porventura existentes

3.4.4.

Executar as medidas conservatórias dos direitos do acervo de bens

3.4.5.

Prestar contas mensalmente por balancete

3.4.6. Prestar contas ao final de sua gestão
Outros direitos, deveres e obrigações aplicáveis ao curador
A instrução ou prova em cada uma das etapas
Arrecadação de bens do ausente
Eximição, suspensão e remoção do curador dos bens do ausente

Art. 745
1. Inovações do CPC/2015

2. Aspectos materiais da conclusão da arrecadação e identificação de interessados
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Procedimentos de comunicação dupla e publicidade edital, ciência aos herdeiros e prazos para habilitação ou para atos processuais
3.2. A abertura da sucessão provisória

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.2.1.

Legitimados ativos

3.2.2.

Citação

3.2.3.

Habilitação (arts. 689 a 692 do CPC/2015)

3.2.4. Sentença de abertura da sucessão provisória
Conversão da sucessão provisória em definitiva e o prazo legal
Regresso do ausente
Incorporação ao patrimônio público
Intervenção do Ministério Público
Intervenção da Advocacia Pública
Sentença e recurso

Seção VIII
Das coisas vagas
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Das Coisas Vagas
3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção
Art. 746
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Instauração do procedimento por autoridade policial
3.2. Competência
3.3. Instauração do procedimento e lavratura do ‘auto’ por autoridade judicial, arrecadação e guarda
3.4. Publicação dos editais e outros meios de divulgação
3.4.1.

Comparecimento e manifestação de interesse

3.4.2.

Ausência de reclamação, desinteresse, renúncia e abandono

3.4.3.

Alienação e pagamentos ao descobridor, ao depositário e ao destinatário do remanescente

3.4.4.

Recompensa e seu valor

3.4.5.

Oferta do valor remanescente ao Município ou Distrito Federal

3.4.6.

Sentença e recurso

4. Conexão com outros procedimentos especiais
5. Inquérito, ação penal e responsabilidade criminal

Seção IX
Da interdição
1.
2.
3.
4.

Inovações do CPC/2015 na Seção
Aspectos materiais gerais da Seção – Da interdição
Novos parâmetros da interdição e a tomada de decisão apoiada
Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 747
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da legitimidade para a interdição
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Os legitimados ‘ativos’ ou autores

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.1.1.

Cônjuge ou companheiro

3.1.2.

Parentes, pai, mãe, irmãos e outros

3.1.3.

Tutores

3.1.4.

Representante de entidade de abrigo

3.1.5. Ministério Público
Legitimidade do interditando para pedir a sua própria interdição
Litisconsórcio entre legitimados ativos e intervenção de terceiros
Da legitimidade passiva para o procedimento de interdição
3.4.1.

Impossibilitados de exprimir sua vontade, por causa transitória ou
permanente

3.4.2.

Ébrios habituais

3.4.3.

Viciados em tóxico

3.4.4. Pródigos
Competência

Art. 748
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Legitimidade ativa concorrente e subsidiária para a interdição
3.2. Legitimidade subsidiária do Ministério Público
3.2.1.

Inexistência ou inércia de cônjuge, companheiro, pai, mãe, irmãos,
tutores ou representante de entidade de abrigo

3.2.2.

Incapacidade de cônjuge, companheiro, pai, mãe, irmãos e tutores

3.3.
3.4.

Preservação da competência com a presença do Ministério Público
Petição inicial e documentos essenciais

Art. 749
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. As provas que acompanham a petição inicial da ação de interdição
3.2. A incidência da tutela provisória de urgência
3.3. A nomeação do curador provisório
Art. 750
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Oportunidade de juntada, a forma e a interpretação da regra
3.2. O não atendimento ao ônus, emenda ou dispensa
Art. 751
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. A necessária citação do interditando
3.2.
3.3.

3.1.1. As excludentes de citação
A entrevista pessoal conduzida pelo juiz competente
A possibilidade da inspeção judicial

Art. 752
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Da impossibilidade de revelia no procedimento de interdição
3.2. Natureza e âmbito da impugnação oferecida pelo interditando
3.2.1.

Reconvenção ou contra-pedido e os objetivos delimitadores da interdição e da curatela

3.2.2.

Intervenção do Ministério Público

3.2.3.

Interesse recursal dos legitimados ativos e do interditando

Art. 753
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais

3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. As provas em geral
3.2. A prova pericial e assistência técnica
Art. 754
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
Art. 755
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. A natureza jurídica da sentença de decretação de interdição
3.2. Efeito da apelação interposta contra a sentença que decreta interdição
3.3. Incremento tecnológico nas plataformas de publicidade
3.4. Registro de pessoa natural
Art. 756
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Legitimidade ativa para o pedido de levantamento da curatela
3.2. Produção de prova pericial
3.3. O levantamento da interdição como procedimento novo e autônomo
3.4. Do procedimento de levantamento de curatela
3.5. Competência do juízo para o julgamento do pedido de levantamento da curatela
3.5.1. Intervenção do Ministério Público
Art. 757
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
Art. 758
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais

Seção X
Disposições comuns à tutela e à curatela
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Disposições comuns à tutela e à curatela

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção
Art. 759
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Nomeação do tutor ou curador
3.2. Compromisso, momento e forma de sua realização
3.3. Assunção da administração e deveres do tutor e do curador
3.3.1. Hipoteca legal
3.3.2. Prestação de contas
3.4. Duração da tutela ou curatela
Art. 760
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Requerimento da eximição e competência
3.2. ‘Decisão’ e recurso
Art. 761
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Legitimidade do Ministério Público e dos demais interessados
3.2. Citação para o tutor ‘contestar’ (parágrafo único)
3.3. Procedimento comum, sentença e recurso
Art. 762
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Reconhecimento do risco e decisão de suspensão
3.2. Decisão e recurso
3.3. Nomeação do tutor ou curador interino e deveres
Art. 763
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Cessação da Tutela e da Curatela
3.2. Prestação de contas
3.3. Sentença e apelação

Seção XI
Da organização e da fiscalização das fundações
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da organização e da fiscalização das fundações
2.1. Espécies de pessoas jurídicas previstas no Código Civil
2.1.1. Das Fundações
2.2. Espécies fundacionais submetidas à organização, fiscalização e extinção
3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção
Art. 764
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais das Fundações e de sua fiscalização e organização
2.1. Fundações privadas
2.2. Criação das fundações privadas
2.2.1.

Estatuto fundacional

2.2.1.1. Da estrutura fundacional
2.3. O Ministério Público
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Atuação jurisdicional posterior à atuação do Ministério Público
3.2. A diversidade da atuação do Ministério Público nas Fundações
3.3. Legitimidade dos interessados
3.4. Competência
3.5. Petição inicial
3.6. Recurso da sentença e remessa necessária
Art. 765
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
2.1. A extinção da fundação
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. A legitimidade de qualquer interessado
3.2. A legitimidade do Ministério Público
3.3. Petição inicial
3.4. A prova das razões da extinção
3.5. O procedimento voluntário e o risco de contenciosidade
3.6. A destinação do patrimônio, cumprimento e execução
3.7. A sentença que extingue a fundação e a recorribilidade por apelação

Seção XII
Da ratificação dos protestos marítimos
e dos processos testemunháveis formados a bordo
1. Inovações do CPC/2015 na Seção
2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da ratificação dos protestos marítimos e dos
processos testemunháveis formados a bordo
2.1. O Código Comercial e o comércio marítimo
2.2. Conceito de Protesto Marítimos e seus aspectos materiais
2.3. As avarias e os sinistros ratificáveis e testemunháveis
Art. 766
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
2.1. O objeto material dos protestos e dos processos testemunháveis
2.2. A forma de apresentação e os requisitos do protesto e processos formados a
bordo
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. O objeto processual e valor probante
4. Competência
4.1. O prazo legal e sua contagem em horas
Art. 767
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
2.1. Cargas sinistradas
2.2. Outras avarias grossas
3. Aspectos processuais e procedimentais da petição inicial
3.1. Petição inicial e seus requisitos adicionais
3.1.1.

Exigência de documentos traduzidos acompanhando a inicial

3.1.2.

Livro Diário da Navegação e outros documentos que acompanham a
inicial

Art. 768
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Legitimação do comandante e substituição
3.2. Distribuição e designação de atos processuais imediatos
3.3. Instrução, documentos e depoimentos do comandante e das testemunhas
3.3.1.

Designação direta ou requerimento de tradutor

Art. 769
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais da audiência
3.1. Saneamento e organização no procedimento de jurisdição voluntária
3.2. Chamamento aos consignatários e interessados
3.3. O curador dos ausentes
3.4. Limites do “contraditório” no protesto marítimo e no processo testemunhável
formado a bordo
4. As provas: a instrução e julgamento no procedimento de jurisdição voluntária
Art. 770
1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais
3. Aspectos processuais e procedimentais
3.1. Leitura da inicial e documentos pelo juiz
3.2. Conclusão das inquirições e decisão de ratificação
3.3. Sentença simplificada, apelação e desconstituição
3.4. Entrega dos autos, custas e honorários advocatícios
3.5. Protestos e prescrição das ações

Volume XII – Artigos 771 ao 796
Teori Zavascki

Livro II
Do Processo de Execução
Título I
Da execução em geral
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atividades jurídicas do Estado: legislativa e jurisdicional
Conceito de jurisdição
Discriminação das atividades jurisdicionais: cognição e execução
Execução forçada e atuação da sanção jurídica
Autonomia da execução forçada
Autonomia da execução e ações executivas lato sensu
Autonomia da execução e antecipação da tutela
Objeto do Livro II

Capítulo I
Disposições gerais
Art. 771
1. Aplicação subsidiária do processo de conhecimento
2. Método para aplicação subsidiária
Art. 772
1. Poderes do juiz na direção do processo
2. O substrato ético no comportamento processual
3. Deveres cooperativos do juiz na execução
Art. 773
1. Efetivação da ordem de entrega de documentos
2. Confidencialidade
Art. 774
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atos atentatórios à dignidade da justiça
Ato que frauda a execução
Ato de oposição maliciosa
Dificuldade ou embaraço à realização da penhora
Resistência a ordens judiciais
Falta de indicação de onde se encontram os bens
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça
Procedimento para aplicação da multa
Procedimento para a cobrança da multa
Procedimento para relevação da pena

Art. 775
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O princípio da disponibilidade
Quem pode dispor da execução
Limites ao princípio da disponibilidade
Disponibilidade da execução e destino dos embargos
Embargos fundados em excesso de execução
Embargos de retenção
Desistência da execução quando incidiu multa diária
Destino da medida cautelar e dos embargos de terceiro
Desistência do cumprimento provisório
Desistência da execução e extinção do direito e da pretensão
Desistência da execução por ausência de bens penhoráveis

Art. 776
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidade do exequente e direito à reposição do status quo ante
Natureza dos danos ressarcíveis
Natureza da responsabilidade
Sentença passada em julgado declarando inexistente a obrigação
Procedimento
Efeitos decorrentes da execução injusta

Art. 777
1. Cobrança de multas e indenizações processuais
2. Compensação

Capítulo II
Das partes
Art. 778
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Partes do processo de execução
Litisconsórcio, assistência e intervenção de terceiros
Princípio da iniciativa
O credor
O Ministério Público
Outras hipóteses de legitimação por substituição processual
O substituto processual na execução
Sucessão no crédito por morte do credor original
Legitimação ativa do cônjuge sobrevivente
Legitimação ativa do cessionário
Cessão quieta e cessão qualitativa
Legitimação ativa do sub-rogado
Outras hipóteses de legitimação ativa
Desnecessidade de concordância

Art. 779
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parte passiva processual e parte legítima
Legitimação passiva do devedor
Espólio, herdeiros e sucessores
Extinção da pessoa jurídica
Transmissão da dívida por ato entre vivos
O fiador judicial
Fiador convencional, fiador legal e abonador
Responsável titular do bem vinculado por garantia real

9. Responsável tributário
Art. 780
1.
2.
3.
4.
5.

Cumulação de execuções
Identidade de devedor e de credor
Mesmo juiz competente
Mesma forma procedimental
Execução de prestações periódicas

Capítulo III
Da competência
Art. 781
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competência para a execução fundada em título extrajudicial
Competência internacional
Competência funcional interna
Execução por carta, da Justiça Federal pela Justiça Estadual
Insolvência civil e concurso de credores
Competência interna territorial
Competências concorrentes na execução de título extrajudicial

Art. 782
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atos executivos
Princípio do monopólio estatal da execução forçada
Natureza jurisdicional da execução
Resistência à satisfação e resistência aos atos de execução
Requisição de força policial
Inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes

Capítulo IV
Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução
Seção I
Do título executivo
Art. 783
1.
2.
3.
4.
5.

Liquidez, certeza e exigibilidade
Execução forçada e título executivo
Natureza do título executivo
Forma, conteúdo e função do título executivo
Classificação dos títulos executivos: judiciais, extrajudiciais e mistos

Art. 784
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Títulos executivos extrajudiciais
Inciso I
Inciso II
Inciso III
Inciso IV
Incisos V e VI
Incisos VII, VIII e X
Inciso IX
Inciso XI
Inciso XII
Ação de execução e ação cognitiva do devedor
Título executivo extrajudicial estrangeiro

Art. 785
1. Processo de execução como procedimento especial
2. Possibilidade de utilização do procedimento comum a despeito da existência de título executivo extrajudicial

Seção II
Da Exigibilidade da Obrigação
Art. 786
1.
2.
3.
4.
5.

Requisitos específicos da execução
Inadimplemento, interesse de agir e mérito
Conceito de inadimplemento
Controle do requisito do inadimplemento
Mero cálculo aritmético

Art. 787
1. Prova da contraprestação
2. Exoneração do devedor executado
3. Controle do adimplemento do credor
Art. 788
1.
2.
3.
4.
5.

Situações disciplinadas no dispositivo
Adimplemento (a) antes ou (b) no curso da execução
Recusa da prestação
Oferta da prestação após a propositura da ação
Adimplemento imperfeito

Capítulo V
Da responsabilidade patrimonial
Art. 789
1. Responsabilidade patrimonial
2. Bens “presentes e futuros” do devedor
Art. 790
1. Responsabilidade patrimonial secundária
2. Sucessor a título singular
3. Responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade
4. Bens do devedor em poder de terceiros
5. Responsabilidade patrimonial do cônjuge ou companheiro
6. Fraude à execução e fraude contra credores
7. Desconsideração da personalidade jurídica
Art. 791
1. Direito de superfície e execução
2. Regime processual idêntico ao do direito de superfície aplica-se à enfiteuse, à concessão de uso especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso
Art. 792
1. Situações configuradoras de fraude à execução
2. Alienação ou oneração de bens
3. Litispendência
4. Inc. I – pressupostos específicos
5. Inc. II – pressupostos específicos
6. Inc. III – pressupostos específicos
7. Inc. IV – pressupostos específicos
8. Distinção entre fraude à execução (inc. IV) e alienação de bens penhorados
9. Inc. V: outras situações de fraude à execução
10. Ônus da prova na ausência de registro
11. Marco temporal da fraude nos casos de desconsideração da personalidade jurídica
12. Direito ao contraditório e embargos de terceiro
Art. 793
1. Beneficium excussionis realis
2. Pressupostos da exceção
3. Invocação da exceptio excussionis realis
Art. 794
1. Beneficium excussionis personalis

2. Invocação do benefício de ordem
3. Benefício de ordem e fraude à execução
4. Execução pelo fiador sub-rogado
Art. 795
1.
2.
3.
4.

Responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade
Invocação do benefício de ordem
Execução regressiva do sócio
Desconsideração da personalidade jurídica

Art. 796
1. Responsabilidade patrimonial do espólio
2. Responsabilidade patrimonial dos herdeiros
3. Responsabilidade patrimonial da herança jacente, dos legatários e do cônjuge supérstite

Volume XIII – Artigos 797 ao 823
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Título II
Das Diversas Espécies de Execução
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 797
1.
2.
3.
4.

Princípio do interesse do exequente
Princípio da prevenção
Natureza da preferência
Pressupostos do princípio da prevenção
4.1. Solvência do executado
4.2. Inexistência de prelação
4.2.1.

Posição do credor real

4.2.2. Posição dos credores privilegiados
5. Efeitos da sucessividade de penhoras
6. Casos especiais de preferência
6.1. Preferência na pré-penhora
6.2. Preferência da penhora registrada

6.3. Preferência na substituição da penhora
6.4. Preferência na penhora de crédito
6.5. Preferência na penhora de direito a coisa determinada
7. Pluralidade de penhoras sobre idêntico bem
8. Reunião das execuções
8.1. Pressupostos da reunião das execuções
8.2. Obrigatoriedade da reunião das execuções
8.3. Conhecimento da penhora anterior
8.4. Competência na reunião das execuções
8.5. Poderes das partes na reunião dos processos
8.6. Despesas em proveito comum
8.7. Destino das execuções singulares
Art. 798
1.
2.
3.
4.

Demanda da parte na execução
Iniciativa oficial na execução
Petição inicial no processo de execução
Requisitos gerais da petição inicial na execução
4.1. Endereçamento da petição inicial da execução
4.2. Identificação e qualificação das partes na petição inicial da execução
4.3. Causa de pedir na petição inicial da execução
4.4. Formulação do pedido na petição inicial da execução
4.5. Valor da causa na petição inicial da execução
4.6. Indicação de meios de prova na petição inicial da execução
5. Instrução da petição inicial da execução
5.1. Ônus de exibição do título executivo
5.2. Prova do termo ou da condição
5.3. Prova da prestação nas obrigações bilaterais
5.4. Ônus de exibição do demonstrativo do débito
6. Requisitos especiais da petição inicial da execução
6.1. Indicação da espécie de execução
6.2. Requerimento de citação do executado
6.3. Indicação dos bens penhoráveis
6.4. Requerimento de investigação de ativos financeiros
6.5. Requerimento do benefício da gratuidade
7. Requisitos formais da petição inicial na execução
7.1. Forma da petição inicial na execução
7.2. Datação da petição inicial na execução
7.3. Autenticação da petição inicial na execução

7.4.
7.5.
7.6.

Indicação do endereço do advogado na petição inicial da execução
Produção dos documentos indispensáveis na petição inicial da execução
Duplicação da petição inicial na execução

Art. 799
1. Intimação de terceiro titular de direito real
2. Momento e forma da intimação do terceiro titular do direito real
3. Terceiros destinatários da intimação
3.1. Intimação do titular do direito real de garantia e do credor fiduciário
3.2. Intimação do titular do bem gravado por direito real de usufruto, de uso ou de
habitação
3.3. Intimação do promitente vendedor e do promitente comprador da promessa
de compra e venda registrada
3.4. Intimação do titular do terreno e de direito real limitado sobre coisa alheia
3.5. Intimação da sociedade limitada e da companhia de capital fechado
3.6. Intimação do titular da construção-base e da laje
4. Efeitos da preterição da intimação do terceiro titular de direito real
5. Pedido de medidas de urgência
5.1. Objeto das medidas de urgência
5.2. Medidas de urgência do executado
5.3. Momento da concessão das medidas de urgência
5.4. Recurso próprio contra as medidas de urgência
6. Ônus de averbação da propositura da execução e da constrição patrimonial
Art. 800
1. Classificação das obrigações na lei processual
2. Obrigação alternativa
3. Incidente de escolha
4. Casos particulares de escolha
Art. 801
1. Correção da petição inicial
2. Indeferimento da petição inicial
3. Deferimento da petição inicial
Art. 802
1. Efeitos da litispendência
2. Efeito interruptivo da prescrição
3. Prescrição da pretensão a executar
4. Prevenção no processo executivo
5. Litispendência do processo executivo

6. Litigiosidade e indisponibilidade patrimonial relativa
7. Constituição em mora no processo executivo
Art. 803
1. Generalidades
2. Classificação das invalidades
3. Nulidades cominadas no processo de execução
3.1. Falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo
3.2. Citação inexistente ou nula do executado
3.3. Falta de verificação do termo ou da ocorrência de condição
4. Forma e momento do controle das nulidades
5. Preclusão no controle das nulidades
Art. 804
1. Ineficácia da alienação coativa
2. Meios da declaração da ineficácia
Art. 805
1. Princípio da economia na execução
2. Aplicação do princípio da economia

Capítulo II
Da Execução para a Entrega de Coisa
Seção I
Da Entrega de Coisa Certa
Art. 806
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meios executórios na execução para entrega de coisa
Objeto do desapossamento na execução para entrega de coisa
Título executivo na execução para entrega de coisa
Fase inicial da execução para entrega de coisa
Prazo de cumprimento na execução para entrega de coisa
Atitudes do executado após a citação
Desapossamento compulsório do executado

Art. 807
1.
2.
3.
4.

Entrega da coisa
Forma da entrega
Documentação da entrega
Efeitos da entrega da coisa

Art. 808
1. Desapossamento da coisa litigiosa
2. Embargos do adquirente
Art. 809
1. Frustração da execução específica
2. Conversão da execução específica
Art. 810
1. Liquidação obrigatória das benfeitorias
2. Extinção da execução

Seção II
Da Entrega de Coisa Incerta
Art. 811
1. Execução para entrega de coisa incerta
2. Incidente de individualização
Art. 812
1. Impugnação à escolha
2. Decisão e instrução do incidente
Art. 813
1. Prosseguimento da execução
2. Repercussões da escolha prévia

Capítulo III
Da Execução das Obrigações
de Fazer ou de não Fazer
Seção I
Disposições Comuns
Art. 814
1. Execução das obrigações de fazer
2. Evolução da execução das obrigações de fazer
3. Fundamento da multa pecuniária
4. Execução específica por meio da multa pecuniária
4.1. Desnecessidade da iniciativa da parte
4.2. Valor da multa pecuniária

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Duração da multa pecuniária
Modificação e exclusão da multa pecuniária
Cumulação da multa pecuniária e perdas e danos
Opção por outro meio executório

Seção II
Da Obrigação de Fazer
Art. 815
1. Natureza da prestação de fazer
2. Provimento liminar do juízo
3. Fixação do prazo de cumprimento
3.1. Indeterminação do prazo de cumprimento
3.2. Determinação do prazo de cumprimento
3.3. Prorrogação do prazo de cumprimento
3.4. Comunicação do prazo de cumprimento
3.5. Recurso contra a determinação do prazo
4. Delimitação do objeto da prestação
5. Atitudes do executado
5.1. Cumprimento voluntário total ou parcial
5.2. Inércia do executado no prazo de cumprimento
5.3. Oposição do executado
Art. 816
1. Atitudes do exequente
2. Conversão da execução
Art. 817
1. Disciplina da prestação fungível
2. Execução por terceiro
2.1. Realização extrajudicial da prestação
2.2. Recrutamento do terceiro
2.3. Apresentação da proposta e contraditório
2.4. Preferência do exequente e formalização do negócio
2.5. Adiantamento do preço pelo exequente
3. Retratação do exequente
4. Insucesso no recrutamento do terceiro
5. Execução de custeamento
Art. 818
1. Controle do cumprimento da obrigação

1.1. Cabimento do controle do cumprimento
1.2. Procedimento do controle do cumprimento
2. Extinção da execução da obrigação de fazer fungível
Art. 819
1. Descumprimento do contratado
1.1. Prazo de reclamação
1.2. Contraditório na reclamação
1.3. Renovação do custeamento
1.4. Responsabilidade subsidiária do executado
1.5. Extinção imprópria da execução
Art. 820
1. Preferência do exequente
1.1. Prazo do exercício da preferência
1.2. Despesas da execução da prestação
1.3. Prazo de execução da prestação
1.4. Custeamento da execução da prestação pelo exequente
1.5. Controle do cumprimento pelo exequente
Art. 821
1. Execução da obrigação infungível
1.1. Pessoalidade na prestação de fazer
1.2. Licença administrativa
1.3. Prazo de cumprimento da obrigação infungível
1.4. Oposição do executado
2. Liquidação e execução das perdas e danos

Seção III
Da Obrigação de não Fazer
Art. 822
1. Execução específica das obrigações negativas
1.1. Título executivo da obrigação negativa
1.2. Objeto da obrigação negativa
2. Comprovação do fato indébito
3. Procedimento da execução para desfazer
3.1. Prazo de desfazimento
3.2. Delimitação do desfazimento
4. Atitudes do executado

Art. 823
1. Execução da obrigação negativa por transformação
2. Manutenção dos efeitos materiais
3. Conversão da execução da obrigação negativa
4. Extinção da execução da obrigação negativa

Volume XIV – Artigos 824 ao 925
Hermes Zaneti Jr.
1. Apresentação e premissas
1.1. Premissas deste volume: a) o processo de execução deve ser voltado para a
tutela do crédito; b) não há direito fundamental de propriedade
1.2. Execução singular para a tutela do crédito, tríplice interesse (a. interesse do
credor na satisfação do crédito; b. interesse do devedor na menor onerosidade
possível; c. interesse público no processo efetivo) e tríplice relação jurídica
(a. exequente em relação aos órgãos de execução; b. órgãos de execução em relação ao executado; c. relação de direito material entre exequente e executado)
em cooperação para com o processo
1.3. Tutela do crédito adequada e efetiva: comportamento das partes, do juiz, complexidade do litígio e posta in gioco (origem do crédito)
1.4. Estrutura e método
2. Introdução e teoria de base
2.1. Direito à propriedade como direito fundamental: do direito de propriedade ao
direito à propriedade (Luigi Ferrajoli)
2.2. Direito fundamental à tutela processual do crédito
2.3. Histórico da execução
2.3.1. Processo romano
2.3.1.1. Processo romano: legis actionis
2.3.1.2. Processo romano: per formulas
2.3.1.3. Processo romano: cognitio extraordinem
2.3.2. Processo dos povos germânicos: Alta Idade Média
2.3.3. Direito intermédio: os povos germânicos na Itália (Alta Idade Média)
2.3.4. Processo comum: recepção do direito romano (Baixa Idade Média)
2.3.5. Direito reinol (ordenações do reino de Portugal)
2.3.6. Direito brasileiro: 1939, 1973 (e reforma) e 2015
2.3.6.1. 1939
2.3.6.2.

1973

2.3.6.3.

2015

Direito comparado atual: União Europeia, América Latina e Common Law
2.4.1. Desjudicializar a execução? Vantagens e desvantagens da distribuição
de atividades executivas nos modelos comparados: judicial, administrativo e liberal ou misto
2.5. Modelos de Estado e superação do paradigma legalista pelo Estado Democrático Constitucional
2.6. Era dos Códigos, Era das Constituições e (Re)codificação: dinamicidade do procedimento para atender à tutela dos direitos “sob medida” (made-to-measure)
2.7. Inexistência de abstração e causalidade do título executivo: influência do direito material, primazia dos direitos-dever para fins de tutela adequada e função dinâmica do direito subjetivo
2.8. Nulla executio sine titulo e nemo potest praecise cogi ad factum
2.9. Enfraquecimento ou relativização do binômio cognição e execução: execução
individual e execução coletiva; judicial e extrajudicial
2.10. O CPC/2015: intercambialidade (arts. 513 e 771) e aplicabilidade da Parte Geral (aplicação supletiva, subsidiária e residual)
2.11. O modelo brasileiro de execução/cumprimento das sentenças e títulos executivos extrajudiciais: sentenças que demandam execução e sua classificação
2.12. Tutela adequada e no money judgments
2.13. No money judgements e execução para pagamento de quantia certa: conversão, astreintes e cumulação de obrigações em títulos executivos extrajudiciais.
Exemplo dos termos de ajustamento de conduta (TACs)
2.14. Autocomposição na execução e cumprimento de sentença e execução do título decorrente da autocomposição
2.15. Negócios processuais na execução e cumprimento de sentença
2.16. Execução atípica: medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem de pagar quantia certa ou de
outras ordens judiciais no curso do processo de execução
2.17. Execução e teoria da decisão judicial
2.18. Precedentes e execução
2.19. Execução das decisões no processo coletivo em geral e a aplicação supletiva,
subsidiária e residual do CPC ao microssistema
3. Conclusão: cinco mudanças essenciais na execução civil
2.4.

Capítulo IV
Da Execução por Quantia Certa
Seção I
Disposições gerais
Art. 824
1. Execução por quantia certa

Art. 825
1. Expropriação
2. Preferência
3. Adjudicação
4. Alienação
5. Fim do usufruto judicial: simples apropriação de frutos e rendimentos
Art. 826
1. Remição da execução
2. Remição da Execução Fiscal
3. Legitimidade
4. Termo Final: adjudicação ou alienação – ato jurídico perfeito
5. Desconstituição da adjudicação ou alienação
6. Regimes de remição
7. Limites temporais da remição
8. Preferência na remição
9. Recorribilidade do provimento judicial que julga o pedido de remição

Seção II
Da citação do devedor e do arresto
Art. 827
1. Citação do executado e arresto e avaliação
2. Honorários de Advogado
3. Redução da verba honorária: pagamento integral
4. Não aplicação ao cumprimento de sentença condenatória
5. Multa cominatória: art. 139, IV
6. Inscrição no cadastro de inadimplentes
7. Aplicação ao cumprimento de sentença e em execuções fundadas em título extrajudicial de obrigação de não fazer, fazer e entregar coisa
Art. 828
1. Averbação
2. Faculdade do demandante ou ônus?
3. Amplitude da averbação: sentença condenatória, arresto ou indisponibilidade cautelar anterior à execução
4. Conteúdo da certidão e órgão competente para certificar
5. Dever de comunicação
6. Cancelamento
7. Aplicação de sanção para a averbação manifestamente indevida ou seu não cancelamento

8.
9.
10.
11.
12.

Tutelas provisórias de urgência e a natureza da averbação
Inaplicabilidade a fatos pretéritos
Desnecessidade de decisão judicial para obtenção da certidão
Aplicação ao cumprimento de sentença
Desnecessidade da certidão do art. 828 para obtenção/averbação de certidão de propositura da execução
13. Identidade e continuidade registral
Art. 829
1. Citação
2. Indicação dos bens pelo exequente e dever de cooperação do executado
3. Decisão que determina a citação
4. Litisconsórcio passivo e citação
5. Penhora e avaliação
6. Direito de indicação de bens pelo executado
7. Realização superveniente da penhora e impugnação por simples petição
8. Incidente de desconsideração da pessoa jurídica
Art. 830
1. Pré-penhora
2. Arresto cautelar
3. Citação
4. Conversão automática
5. Desnecessidade de intimação da conversão da pré-penhora em penhora por não ser
mais necessária a penhora para o oferecimento de embargos

Comentários aos Artigos 831 a 875 do CPC/2015
Penhora
Seção III
Da penhora, do depósito e da avaliação
Subseção I
Do objeto da penhora
Art. 831
1. Aspectos introdutórios
2. Conceito e objetivo da penhora
3. Objeto da penhora

Art. 832
1. Bens impenhoráveis e inalienáveis
2. Disponibilidade
Art. 833
1. O espectro constitucional de limitação à penhora
2. Possibilidade de preclusão
3. Supressão da expressão “absolutamente”
4. Bens inalienáveis e os bens não sujeitos à execução
5. Bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas
6. Vestuário e pertences de uso pessoal (inc. III)
7. Remunerações e outras fontes de renda do executado
8. Bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
9. O seguro de vida
10. Materiais empregados em obra
11. Pequena propriedade rural
12. Recursos públicos recebidos por instituição privada
13. Caderneta de poupança
14. Recursos de Fundo Partidário recebido por partidos políticos
15. Créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária
16. Restrição à impenhorabilidade
Art. 834
1. Penhorabilidade dos frutos e rendimentos de bens inalienáveis
Art. 835
1. Ordem preferencial da penhora
2. Não obrigatoriedade da ordem
3. Penhora de dinheiro
4. Fiança bancária e seguro garantia judicial
5. Penhora e garantia real
Art. 836
1. Utilidade da tutela executiva
2. Execução Fiscal e REsp 1.111.982/SP
3. Procedimento

Subseção II
Da documentação da penhora, de seu registro e do depósito
Art. 837
1. Penhora e os meios eletrônicos

2. Jurisprudência do STJ
Art. 838
1. Aspectos formais da penhora
2. Lei de Registros Públicos
3. Documentos do SISBAJUD
Art. 839
1. Realização da penhora e lavratura do auto
Art. 840
1. Depósito judicial e os bens penhorados
2. Disposições gerais
3. Precedentes do STJ
Art. 841
1. Intimação da penhora
Art. 842
1. Intimação do cônjuge e bens imóveis
2. Espécies de regime de separação de bens
3. Impugnação do cônjuge por meio de embargos à execução ou embargos de terceiro
4. Intimação do companheiro e a união estável
Art. 843
1.
2.
3.
4.

Bem indivisível e coproprietário/cônjuge
Coproprietário/cônjuge e o direito de preferência na arrematação
Proteção do coproprietário/cônjuge
Execução trabalhista e o cônjuge

Art. 844
1. Publicitação da penhora
2. Ônus do exequente

Subseção III
Do lugar de realização da penhora
Art. 845
1. Lugar da penhora
Art. 846
1. Penhora e a oposição do executado

Subseção IV
Das modificações da penhora
Art. 847
1. Substituição da penhora pelo executado
2. Procedimento da substituição
3. Substituição do bem penhorado e precatórios
Art. 848
1. Substituição da penhora
2. Fiança bancária e seguro garantia judicial
Art. 849
1. Formalidades na substituição da penhora
Art. 850
1. Ampliação ou redução da penhora e alteração do valor de mercado
Art. 851
1. Realização da segunda penhora
2. Segunda penhora e novos embargos
Art. 852
1. Alienação antecipada dos bens penhorados
Art. 853
1. Contraditório obrigatório
2. Decisões interlocutórias e agravo de instrumento

Subseção V
Da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
Art. 854
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Penhora de dinheiro
Penhora on-line inaudita altera parte
SISBAJUD
Procedimento da penhora eletrônica
Pagamento por outro meio
Responsabilidade da instituição financeira
Penhora em dinheiro e partidos políticos
Multa sancionatória
Precedentes do STJ

Subseção VI
Da penhora de créditos
Art. 855
1. Penhora de créditos
2. Desnecessidade de nomeação de depositário ou administrador
3. Penhora de mão própria
4. Penhora de precatórios
Art. 856
1. Efetivação da penhora de crédito
Art. 857
1. Possibilidades em decorrência da penhora de crédito
Art. 858
1. Penhoras parciais e subsequentes de juros, rendimentos e prestações
Art. 859
1. Penhora sobre coisa determinada e a redação equivocada do dispositivo
Art. 860
1. Penhora no rosto dos autos
2. Jurisprudência do STJ

Subseção VII
Da penhora das quotas ou das ações
de sociedades personificadas
Art. 861
1. Penhora de quotas ou ações de sociedades personificadas
2. Procedimento

Subseção VIII
Da penhora de empresa, de outros
estabelecimentos e de semoventes
Art. 862
1. Penhora sobre estabelecimentos e bens semoventes
2. Administrador-Depositário
3. Penhora sobre edifícios em construção
Art. 863
1. Penhora de empresa que presta serviço público mediante concessão ou autorização

2. Penhora sobre rendas e bens
3. Penhora v. interesse público na prestação do serviço
Art. 864
1. Penhora sobre navio e aeronave
Art. 865
1. Excepcionalidade da penhora de empresa, outros estabelecimentos, bens semoventes, navios e aeronaves

Subseção IX
Da penhora de percentual de faturamento de empresa
Art. 866
1. Penhora de percentual de faturamento de empresa
2. Procedimento da penhora
3. Penhora de crédito de cartão de crédito

Subseção X
Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel
Art. 867
1. Penhora de frutos e rendimentos
2. Substituição da expressão “usufruto” (CPC/1973)
3. Eficiência do recebimento de crédito
Art. 868
1. Penhora de frutos e rendimentos e seu procedimento
Art. 869
1. Procedimento da penhora

Subseção XI
Da avaliação
Art. 870
1. Avaliação
2. Avaliação por oficial de justiça
3. Avaliação por avaliador
Art. 871
1. Desnecessidade de realizar a avaliação
2. Dúvida e presunção relativa

Art. 872
1. Requisitos para o laudo de avaliação
2. Imóvel passível de divisão
3. Contraditório e avaliação
Art. 873
1. Hipóteses de nova avaliação
2. Jurisprudência do STJ
Art. 874
1. Redução ou alteração da penhora
2. Reforço ex officio da penhora
Art. 875
1. Início dos atos expropriatórios

Seção IV
Da expropriação de bens
Subseção I
Da adjudicação
Art. 876
1.
2.
3.
4.
5.

Definição
Preferencialidade da adjudicação como técnica expropriatória
Legitimados
Intimação do executado
Preço da adjudicação

Art. 877
1. Prazo de manifestação até a lavratura do auto de adjudicação
2. Após a lavratura do auto de adjudicação
3. Remição e bem adjudicado
Art. 878
1. Momentos da adjudicação

Subseção II
Da alienação
Art. 879
1. Modalidades de alienação judicial

Art. 880
1.
2.
3.
4.

Alienação por iniciativa particular
Condições de realização da alienação por iniciativa particular
Formalização da alienação por iniciativa particular
Regulamentação da alienação por iniciativa privada pelos Tribunais de Justiça estaduais

Art. 881
1. Ordem de preferência
2. Diferença entre praça e leilão?
Art. 882
1. Leilão judicial
2. Leilão eletrônico
3. Local de realização do leilão
Art. 883
1. Indicação do leiloeiro
Art. 884
1. Deveres do leiloeiro
2. Comissão do leiloeiro
Art. 885
1. Condições de pagamento, garantias e parâmetros do leilão judicial
Art. 886
1. Requisitos do edital para o leilão judicial
2. Nulidade da arrematação
3. Aplicação à execução fiscal
Art. 887
1. Divulgação do leilão judicial
2. Maximização da divulgação do leilão pelo juiz
Art. 888
1. Transferência
2. Responsabilidade pelo adiamento do leilão
Art. 889
1. Publicidade do leilão e intimações obrigatórias
2. Intimação do executado
3. Intimação de outros sujeitos interessados

Art. 890
1. Legitimidade para oferta de lances
Art. 891
1. Preço vil
Art. 892
1. Arrematação
2. Pagamento do lance vencedor
3. Licitação e preferência
Art. 893
1. Pluralidade de bens
Art. 894
1. Alienação parcial de bem imóvel
Art. 895
1.
2.
3.
4.
5.

Pagamento em prestações
Prevalência de ofertas de pagamento em prestações
Inadimplência das prestações
Texto vetado
Aplicabilidade na Justiça do Trabalho

Art. 896
1. Suspensão de leilão de imóvel de incapaz
2. Pretendente
Art. 897
1. Inadimplemento do arrematante ou fiador e proibição de arrematar
2. Caução
Art. 898
1. Fiador
Art. 899
1. Suspensão da arrematação e satisfação do crédito
Art. 900
1. Prosseguimento do leilão
Art. 901
1. Auto de arrematação
2. Ordem de entrega e carta de arrematação

3. Conteúdo da carta de arrematação
Art. 902
1. Leilão e remição de bem hipotecado
Art. 903
1.
2.
3.
4.

Concretização da arrematação
Vícios da arrematação
Desistência da arrematação
Ação autônoma de impugnação da arrematação e além

Seção V
Da satisfação do crédito
Art. 904
1. Satisfação do crédito
Art. 905
1. Levantamento do dinheiro
2. Honorários advocatícios
3. Plantão judiciário
Art. 906
1. Quitação e levantamento do dinheiro
Art. 907
1. Satisfação do crédito e menor onerosidade possível para o executado
Art. 908
1.
2.
3.
4.

Concurso de credores ou exequentes
Ordem de preferência
Sub-rogação do crédito
Prior tempore potior in iure: anterioridade da penhora

Art. 909
1. Incidente de concurso singular de credores e cognição do juiz

Capítulo V
Da Execução contra a Fazenda Pública
Art. 910
1. Execução contra a Fazenda Pública
2. Execução de crédito por título executivo judicial ou extrajudicial

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Citação para oposição de embargos
Ação autônoma de impugnação
Efeito suspensivo dos embargos
Conteúdo dos embargos
Embargos parciais e parcela incontroversa do crédito
Rejeição liminar dos embargos
Procedimento
Exceptio declinatoria quanti (excesso na execução)
Honorários Advocatícios

Capítulo VI
Da Execução de Alimentos
Art. 911
1. Título executivo e obrigação de pagar alimentos
2. Citação do executado
3. Alimentos, dignidade da pessoa humana e técnicas processuais executivas
4. Prisão civil
5. Prisão civil e alimentos devidos em razão de ato ilícito
6. Impossibilidade de revisão dos alimentos indenizatórios
Art. 912
1. Desconto em folha de pagamento do executado
2. Dever de cooperação e boa-fé de terceiros para a tutela do direito de alimentos
3. Tempo de duração
4. Limite de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos
5. Protesto do título executivo extrajudicial
Art. 913
1. Opção pela expropriação patrimonial
2. Penhora e levantamento do dinheiro
3. Duplicidade de regimes executivos

Título III
Dos Embargos à Execução
Art. 914
1. Natureza jurídica dos embargos à execução
2. Nomenclatura
3. Defesas do executado
4. Simples petição

5. Exceção de pré-executividade
6. Ação impugnativa declaratória ou desconstitutiva autônoma
7. “Embargos de segunda fase”: impugnação à adjudicação e à arrematação (art. 903,
§§ 1.º e 2.º)
8. Desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos
9. Distribuição por dependência, autuação em apartado e instrução com cópia de
documentos relevantes
10. Declaração de autenticidade das peças e responsabilidade pessoal do advogado
11. Execução por carta precatória
12. Inexistência de diferenciação ontológica na oposição: diferenças de extensão pela
natureza do título e pelo direito material afetado
13. Binômio conhecimento-execução e a defesa do executado
14. Juízo Arbitral e Embargos
Art. 915
1. Prazo para oposição de embargos
2. Litisconsórcio e contagem do prazo
3. Execuções por carta precatória
Art. 916
1. Parcelamento
2. Requisitos legais
3. Decisão de deferimento ou indeferimento
4. Discordância do exequente e máxima efetividade da execução
5. Inadimplemento e sanções
Art. 917
1. Cognição dos embargos
2. Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação
3. Penhora incorreta ou avaliação errônea
4. Excesso na execução
5. Cumulação indevida de execuções
6. Retenção por benfeitorias
7. Incompetência absoluta ou relativa
8. Qualquer matéria
9. Impedimento e suspeição
10. Matéria de Defesa
11. Demonstrativo do débito e os requisitos do par. único do art. 798, CPC
Art. 918
1. Rejeição liminar dos embargos
2. Indeferimento da petição inicial

3.
4.
5.
6.

Improcedência liminar do pedido
Manifesto propósito protelatório
Não recolhimento das custas
Aplicação à impugnação

Art. 919
1. Ausência de efeito suspensivo dos embargos
2. Requisitos para concessão do efeito suspensivo
3. Requerimento do embargante
4. Pressupostos da tutela provisória
5. Caução, depósito e penhora
6. Modificação e revogação da decisão que concedeu efeito suspensivo
7. Efeito suspensivo: critérios objetivos e subjetivos
8. Alcance do efeito suspensivo
9. Tutela de Urgência/Evidência
10. Efeito suspensivo dos embargos
Art. 920
1. Resposta do embargado
2. Eventual revelia do embargado
3. Julgamento imediato dos embargos ou designação de audiência de instrução
4. Honorários advocatícios

Título IV
Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução
Capítulo I
Da Suspensão do Processo de Execução
Art. 921
1. Suspensão da execução
2. Hipóteses gerais de suspensão da execução
3. Efeito suspensivo concedido aos embargos
4. Ausência de bens penhoráveis
5. Falta de licitantes e desídia do exequente
6. Prescrição intercorrente
7. Execução do devedor em recuperação judicial
8. Suspensão e Prescrição
Art. 922
1. Moratória e suspensão da execução

Art. 923
1. Prática de atos processuais urgentes

Capítulo II
Da Extinção do Processo de Execução
Art. 924
1. Extinção da execução
2. Rol exemplificativo
3. Depósito judicial e extinção da execução
Art. 925
1. Extinção da execução
2. Retomada da execução
3. Renúncia ao crédito exequendo remanescente e a necessidade de intimação
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Livro III
Dos Processos nos Tribunais e dos
Meios de Impugnação das Decisões Judiciais
1. Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais
1.1. Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais
1.2. Dos Recursos
2. A Tutela dos Direitos no Processo nos Tribunais

Título I
Da Ordem dos Processos e dos
Processos de Competência Originária dos Tribunais
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 926
1. Cortes, Jurisprudência e Precedentes

2. Liberdade, Igualdade e Segurança Jurídica
3. Tribunais
3.1. Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais como Cortes de
Justiça
3.2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça como Cortes
Supremas
3.3. Os Tribunais Regionais do Trabalho como Cortes de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho como Corte Suprema
4. Precedente e Jurisprudência
5. Súmula
6. Stare Decisis
7. Dever de Considerar, Dever de Interpretar e Dever de Aplicar
8. Íntegra e Coerente
Art. 927
1. Juízes e Tribunais Observarão
2. Precedente e Jurisprudência
2.1. Precedente Constitucional e Controle de Constitucionalidade
2.2. Precedentes
2.3. Jurisprudência Vinculante
2.4. Súmulas
3. Adequação do Procedimento por Força de Precedente ou Jurisprudência Vinculante
4. Precedentes e Razões
4.1. Ratio Decidendi

4.2.

4.1.1.

Ratio Decidendi no Common Law

4.1.2.

Interpretação da Ratio no Common Law

4.1.3.

Ratio Decidendi no Direito Brasileiro

4.1.4.

Em Especial: a Ratio Decidendi no Controle Abstrato de Constitucionalidade. Da Coisa Julgada Erga Omnes aos Motivos Determinantes

4.1.5. Interpretação da Ratio no Direito Brasileiro
Obiter Dictum
4.2.1.

Obiter Dictum no Common Law

4.2.2. Obiter Dictum no Direito Brasileiro
5. Distinções (Distinguishing)
5.1. Distinguishing no Common Law
5.2. Distinções no Direito Brasileiro
5.2.1.

Distinções perante o Supremo Tribunal Federal

5.2.2. Distinção perante o Superior Tribunal de Justiça
6. Superação (Overruling)

Overruling no Common Law
6.1.1. Overruling
6.1.2. Overturning. Overriding e Transformation
6.1.3. Overruling e Signaling
6.1.4. Prospective Overruling no Common Law
6.2. Superação no Direito Brasileiro. A Alteração da Tese Jurídica
6.2.1. Requisitos para a Superação
6.2.2. Superação para Frente. Modulação dos Efeitos
6.2.3. O Despropósito da Tese da Retroatividade do Precedente sobre a Coisa Julgada
7. Publicidade
6.1.

Art. 928
1. Julgamento de Casos Repetitivos
2. Questão de Direito Material ou Processual

Capítulo II
Da Ordem dos Processos no Tribunal
1. Processos nos Tribunais
2. Regimentos Internos
Art. 929
1. Protocolo
2. Registro e Distribuição
Art. 930
1. Distribuição
2. Prevenção
Art. 931
1. Elaboração do Voto
2. Nova Visão Jurídica da Causa e Necessidade de Vista às Partes
3. Prazo Impróprio
Art. 932
1. Poderes do Relator
2. Direção do Processo
3. Questões Incidentais
4. Não Conhecimento
5. Provimento e Desprovimento
Art. 933
1. Dever de diálogo

2. Momento
Art. 934
1. Publicidade
Art. 935
1. Pauta
2. Nova Pauta
3. Vista dos Autos
Art. 936
1. Ordem
Art. 937
1.
2.
3.
4.

Etapas do Julgamento
Sustentação Oral
Feitos que Admitem
Não Surpresa

Art. 938
1. Questões Preliminares
2. Preliminares do Recurso e Preliminares da Causa
3. Vício Sanável
Art. 939
1. Julgamento Principal
2. Juízes Vencidos
Art. 940
1. Vista
Art. 941
1.
2.
3.
4.

Julgamento
Decisão Colegiada e Decisão Plural
Alteração do Voto
Voto Vencido

Art. 942
1.
2.
3.
4.
5.

Ampliação do Debate
Não Unânime
Decisões Finais
Não se Aplica
Prosseguimento

6. Embargos Declaratórios
Art. 943
1. Suporte
2. Ementa
3. Publicação
Art. 944
1. Notas
Art. 945
1. Julgamento Eletrônico. Dispositivo Revogado
Art. 946
1. Ordem de Julgamento

Capítulo III
Do Incidente de Assunção de Competência
Art. 947
1. Questão de direito com grande repercussão social envolvida no caso e questão de
direito prejudicial à resolução de demandas repetitivas: Distinção e principais consequências
2. Significado de questão de direito com grande repercussão social
3. Assunção de competência para o julgamento do caso (recurso, remessa necessária e
ação de competência originária) e não apenas da questão de direito: A necessidade
de discussão, decisão e justificação em torno da questão de direito
4. Legitimidade para requerer a assunção de competência e a sua admissibilidade pelo
órgão originariamente competente e pelo órgão competente para julgar os casos derivados de incidente de assunção de competência
5. Interesse público na assunção de competência
6. Perigo de violação do direito ao juiz constitucionalmente competente diante do apelo relativo à repercussão social da questão de direito
7. Relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a
composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal
8. Eficácia da decisão do incidente de assunção de competência em face das eficácias
da decisão do incidente de resolução de demandas e dos precedentes das Cortes
Supremas
8.1. Relação entre a decisão do incidente de assunção de competência, a decisão
do incidente de resolução de demandas e os precedentes das Cortes Supremas
8.2. Eficácia vinculante e coisa julgada erga omnes
8.3. Rigidez da preclusão
8.4. Eficácia preclusiva e revisão da decisão

Capítulo IV
Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
1. Compreensão do controle de constitucionalidade exercido na forma incidental ao
julgamento do caso
1.1. Controle concreto
1.2. Controle incidental
1.3. Controle difuso
2. Declaração incidental de inconstitucionalidade nos Tribunais Estaduais e Regionais
Federais e no Superior Tribunal de Justiça
Art. 948
1. Submissão da arguição de inconstitucionalidade ao órgão fracionário
2. Decisão sobre a suspensão do julgamento e envio da questão ao plenário ou ao órgão
especial
3. A Súmula vinculante 10 e o escamoteamento da inconstitucionalidade
4. A interpretação conforme e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto
enquanto exclusividades do plenário ou do órgão especial
5. Quando o órgão fracionário não deve encaminhar a arguição de inconstitucionalidade à decisão do plenário ou do órgão especial
Art. 949
1. Rejeição ou acolhimento pela câmara ou turma
2. Questão constitucional já decidida pelo Supremo Tribunal Federal
3. Questão constitucional já decidida pelo plenário ou pelo órgão especial
Art. 950
1. Procedimento no plenário ou órgão especial
2. O julgamento não encerra enquanto houver possibilidade de alcançar maioria absoluta dos votos dos membros do plenário ou do órgão especial
3. Declaração de inconstitucionalidade no Superior Tribunal de Justiça

Capítulo V
Do Conflito de Competência
Art. 951
1. Conflito de Competência
2. Legitimidade
3. Ministério Público
Art. 952
1. Ilegitimidade

2. Incompetência
Art. 953
1. Competência
2. Forma de Instauração
3. Prova
Art. 954
1. Oitiva
Art. 955
1. Suspensão
2. Urgência
3. Decisão monocrática
Art. 956
1. Apresentação
Art. 957
1. Decisão
2. Validade
3. Recorribilidade
Art. 958
1. Conflito interno
2. Reprodução obrigatória
Art. 959
1. Conflito de atribuições
2. Competência

Capítulo VI
Da Homologação de Decisão Estrangeira e da
Concessão do Exequatur à Carta Rogatória
Art. 960
1. Homologação
2. Direito à homologação
Art. 961
1. Eficácia
2. Parcialmente
3. Urgência e execução provisória
4. Execução fiscal

5. Divórcio consensual
Art. 962
1. Medida de urgência
2. Probabilidade e urgência
3. Validade expressamente reconhecida
4. Tutela de evidência
Art. 963
1. Requisitos Indispensáveis à Homologação
2. Requisitos Indispensáveis ao Exequatur
3. Procedimento
Art. 964
1. Jurisdição nacional e jurisdição estrangeira
Art. 965
1. Sentença estrangeira dependente de cumprimento
2. Procedimento

Capítulo VII
Da Ação Rescisória
Art. 966
1. Ação rescisória
2. Ação rescisória, ação anulatória e querela nullitatis insanabilis
3. Decisões rescindíveis
4. Ação rescisória contra decisão de questão prejudicial
4.1. Primeiras considerações
4.2. Fundamento
4.3. Questão de que depende o julgamento do mérito
4.4. A questão pode derivar de fato constitutivo ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
4.5. Questão discutida
4.6. Questão de direito que independe de prova
4.7. Questão decidida
4.8. Competência absoluta
4.9. Coisa julgada em favor de terceiros: fundamento
4.10. A coisa julgada sobre questão pode beneficiar terceiro, mas jamais prejudicá-lo
4.11. A questão deve ser a mesma e deve estar inserida no conflito entre as partes e
os terceiros

5.
6.
7.
8.
9.

10.

4.12. Ato que provoca múltiplos danos ou prejuízos
4.13. Discussão do preenchimento dos requisitos formais para a formação da coisa
julgada sobre questão
Ação rescisória e capítulo da decisão rescindenda
Decisão proferida em virtude de prevaricação, concussão ou corrupção
Impedimento e incompetência absoluta
Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da vencida e simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei
Ofensa à coisa julgada
9.1. Os limites objetivos da coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015
9.2. Ofensa à coisa julgada mediante solução de questão de que depende o julgamento de demanda distinta
9.3. Ofensa à coisa julgada por meio de violação ao princípio do deduzido e do
dedutível
9.4. Prestações bilaterais e infringência da coisa julgada sobre o contrato
9.5. Ofensa à coisa julgada mediante sua “relativização”
9.6. Coisas julgadas contraditórias em ações idênticas e o falso problema da superação do prazo para a propositura da ação rescisória
9.7. A coisa julgada que reafirma coisa julgada anterior
9.8. Ação rescisória por ofensa à coisa julgada sobre questão
9.9. O terceiro beneficiado pela coisa julgada diante da ação rescisória
9.10. Anterior discussão e rejeição de violação de coisa julgada e ação rescisória
Violar manifestamente norma jurídica
10.1. Da violação de literal disposição de lei à violação de norma jurídica
10.2. Violação à literal disposição de lei como fenômeno típico do “formalismo interpretativo”
10.3. A interpretação como valoração e atribuição de significado
10.4. A preservação da lei dita inconstitucional como primeiro estímulo à dissociação entre texto e norma
10.5. A dissociação entre texto e norma na teoria do direito
10.6. A Súmula 343 do STF como demonstração de que a decisão baseada em lei de
que o Judiciário já adscreveu várias normas jurídicas não pode ser objeto de
ação rescisória: indagações daí decorrentes
10.7. A função das Cortes Supremas e a norma jurídica
10.8. Violação de norma jurídica editada pelas Cortes Supremas: o problema da
identificação da ratio decidendi
10.9. Outras normas jurídicas delineadas pelo Judiciário que podem ser objeto de
ação rescisória
10.10. A importância dos §§ 5.° e 6.° do art. 966 para a confirmação do significado
de “violação de norma jurídica”

11.
12.
13.
14.

10.11. Decisão que se pautou equivocadamente (isto é, sem fazer distinção) em precedente de Corte Suprema, decisão proferida em recurso repetitivo, súmula e
decisão de tribunal sobre questão
10.11.1. Significado da ausência de consideração da “existência de distinção”
10.11.2. O problema em face de precedente de Corte Suprema
10.11.3. A decisão diante de súmula
10.11.4. A distinção em face da decisão de questão
10.12. A petição inicial da ação rescisória fundada em manifesto equívoco na aplicação de precedente, súmula ou decisão
10.13. Violação de norma jurídica “dotada de aceitabilidade”
10.14. A ação rescisória fundada em decisão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade
10.14.1. A decisão que nega decisão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal
10.14.2. A pretendida ação rescisória fundada em ulterior decisão de inconstitucionalidade: o § 15 do art. 525 do CPC
10.14.3. Crítica à ideia de que não pode haver interpretação controvertida do texto constitucional
10.14.4 “Controle da constitucionalidade da decisão transitada em julgado”,
ou melhor, negação do controle incidental de constitucionalidade
10.14.5. A transformação da coisa julgada num juízo suscetível a condição
imprevisível
10.14.6. Resguardar uma decisão fundada em lei posteriormente declarada
inconstitucional não significa admitir efeitos a uma lei declarada inconstitucional
10.14.7. O verdadeiro fundamento que se pretende conferir à ação rescisória:
retroatividade do ius superveniens sobre a coisa julgada
10.14.8. A inexistência de distinção entre decisão proferida em controle principal e controle incidental para efeito de rescindibilidade de coisa julgada
10.14.9. O precedente firmado no Recurso Extraordinário 590.809: a garantia
constitucional da coisa julgada material exclui a possibilidade de ação
rescisória baseada em ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal
10.14.10. A irretroatividade da decisão de constitucionalidade sobre a sentença
que deixou de aplicar a lei por reputá-la inconstitucional
Falsidade da prova que determinou a decisão rescindenda, apurada em processo
criminal ou na própria ação rescisória
Prova nova
Erro de fato
Anulação de atos das partes e de outros participantes do processo

Art. 967
1. Primeiras considerações

2. Parte, sucessor a título universal ou singular e terceiro interessado
3. A legitimidade do Ministério Público
4. Legitimidade daquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a
intervenção
5. Ministério Público como fiscal da ordem jurídica na ação rescisória
6. Legitimidade passiva
Art. 968
1. Requisitos da petição inicial e “documentos indispensáveis”
2. Indeferimento da petição inicial
3. Ações rescisórias cumuladas
4. Pedidos rescindente e rescisório
5. Depósito prévio
6. Inconstitucionalidade da dispensa do depósito prévio
7. Julgamento liminar de mérito na ação rescisória
8. O problema da identificação da decisão rescindenda e a oportunidade de deslocamento da causa para o juízo competente
Art. 969
1. Tutela provisória
2. A propositura da ação rescisória não suspende a capacidade da decisão rescindenda
produzir efeitos
3. A propositura da ação rescisória não interrompe o prazo prescricional da pretensão
executiva
4. Pressupostos da tutela provisória
5. A impossibilidade de estabilização da tutela provisória na ação rescisória
6. O problema da iminência da prática dos atos expropriatórios e a indevida atuação do
juiz da execução
Art. 970
1. Generalidades
2. Resposta
3. Revelia
4. Procedimento
Art. 971
1. Providência para o julgamento
2. O problema da designação do relator e da composição do colegiado diante dos julgadores que proferiram a decisão rescindida
Art. 972
1. Instrução
2. Ônus da Prova
2.1. Juízo Rescindente

2.2. Juízo Rescisório
3. Objeto da Prova
3.1. Juízo Rescindente
3.1.1. A Regra: a Cognição Parcial e Exauriente no Juízo Rescindente
3.1.2. A Exceção: a Impossibilidade de Produção de Prova e de Reexame de
Prova para a Formação do Juízo Rescindente por Juízo Absolutamente
Incompetente, Violação da Coisa Julgada, Manifesta Violação de Norma
Jurídica e por Erro de Fato
3.2. Juízo Rescisório
Art. 973
1. Razões finais
2. Ministério Público
3. Julgamento
Art. 974
1. Procedência
2. Inadmissibilidade
3. Improcedência
4. Desempate
5. Multa
6. Recursos
Art. 975
1. Direito à Rescisão
2. Trânsito em Julgado
3. Prova nova
4. Simulação ou Colusão das Partes
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Capítulo VIII
Do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas
1. Decisão de Questão Idêntica, Coisa Julgada Erga Omnes e Participação mediante
Representação Adequada
1.1. Objetivo do incidente de resolução de demandas repetitivas

1.2.
1.3.
1.4.

A justificativa da exclusão dos litigantes das demandas individuais
Coisa julgada sobre questão
A possibilidade de o terceiro alegar a proibição de rediscutir a questão já decidida: Non-mutual collateral estoppel
1.5. O desenvolvimento do collateral estoppel. Das questões de fato às questões de
direito e a sua colocação em face da class action
1.6. A aproximação entre o collateral estoppel e o stare decisis
1.7. O equivocado uso da ideia de “precedente” para justificar a decisão de questão
prejudicial de muitos em incidente destituído de possibilidade de participação em contraditório
1.8. Distinção entre resolver “questão” de terceiros e firmar precedente
1.9. O direito fundamental de ação enquanto direito de discutir a questão e influenciar o convencimento do juiz
1.10. A questão da afetação de terceiro pela decisão de questão (non-mutual collateral estoppel) nos Estados Unidos
1.11. Participação e representação adequada: não há qualquer preocupação com
“representação adequada” no incidente de resolução de demandas repetitivas
1.12. Incidente de resolução de demandas enquanto justiça dos demandantes “sem
rosto e sem fala”
1.13. Ilegítima e inconstitucional opção por quem viola direitos em massa
1.14. O descaso em relação à ação coletiva e a preferência pelo incidente de resolução de demandas repetitivas
1.15. Correção da inconstitucionalidade
1.16. A ressurreição da força da representatividade adequada
2. Fixação das premissas para os comentários dos artigos subsequentes
Art. 976
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Julgamento de questão
Questão unicamente de direito
Questão constitucional
Mesma questão
Questão determinante ou essencial
Incidente com mais de uma questão de direito
Mesma questão diante de diferentes demandados
Imprescindibilidade do delineamento exato da questão a ser debatida
Questão e fundamentos
Significado da discussão dos fundamentos
Isonomia e segurança jurídica
A posição do Ministério Público no incidente
Desistência ou abandono do processo

14. Reiteração da instauração do incidente para a resolução de igual questão
15. Descabimento do incidente em caso de afetação de recurso para a solução de questão repetitiva no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal
16. A gratuidade no incidente de resolução de demandas repetitivas
Art. 977
1. Competência para julgar a questão prejudicial
2. Legitimidade para requerer a instauração do incidente e legitimidade para ser parte
3. A situação em que há litigantes diferentes nos dois polos das várias demandas que se
repetem
4. Preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente
Art. 978
1. Os regimentos internos dos tribunais e a mistura entre decisão de questão de muitos
e uniformização de jurisprudência
2. Competência para julgar “o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”
Art. 979
1. A opção pela lógica do precedente obrigatório
2. Divulgação e publicidade da instauração e do julgamento do incidente: o chamamento dos representantes adequados
3. Banco de dados das questões de direito
4. Identificação dos casos submetidos ao incidente
5. Aplicabilidade aos “recursos repetitivos e à repercussão geral em recurso extraordinário”
Art. 980
1. Prazo para o julgamento do incidente e preferência sobre os demais feitos
2. Não observância do prazo de um ano
Art. 981
1. Juízo de admissibilidade
Art. 982
1. Requisição de informações aos órgãos judiciais em que tramitam as ações repetitivas
2. Intimação do Ministério Público para se manifestar
3. Suspensão dos processos pendentes como consequência da admissão do incidente
4. Suspensão das demandas individuais e coletivas repetitivas
5. Suspensão dos processos repetitivos em todo o território nacional

Art. 983
1. Ouvida dos interessados: nem toda questão objeto de incidente é uma questão complexa ou de repercussão social; contradição entre participação de interessados e ausência de representação adequada
2. Justificativa para a intervenção de interessados diante de questão de direito prejudicial a demandas repetitivas
3. Elucidação da “questão de direito controvertida”
4. Audiência pública
Art. 984
1.
2.
3.
4.

Discussão da questão de direito
Participação das partes
Participação dos amici
Discussão, decisão e justificativa dos fundamentos

Art. 985
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Significado de “tese jurídica”
Coisa julgada erga omnes sobre questão
Decisão do incidente e resolução das demandas repetitivas
Decisão do incidente e casos futuros
Reclamação
Fiscalização pelo órgão regulador

Art. 986
1. Revisão de precedente de ofício ou por meio de requerimento do Ministério Público
ou da Defensoria Pública?
2. Justificativa da possibilidade de rediscussão da questão de direito com base em fundamento que poderia ter sido deduzido
3. Relação do dever de justificar todos os fundamentos discutidos (art. 984, § 2.°, do
CPC/2015) com a possibilidade de rediscussão da questão de direito: o problema da
identificação do fundamento não discutido
4. Quem pode rediscutir a questão de direito e de que forma
5. Rediscussão da questão de direito apenas para os casos futuros
Art. 987
1. A configuração constitucional dos recursos especial e extraordinário
2. O recurso especial
3. O recurso extraordinário em face da questão de direito que não envolve pronúncia
de inconstitucionalidade
4. A repercussão geral não constitui mera consequência da existência de demandas
repetitivas

5. Recurso com efeito suspensivo e inoperatividade da decisão provisória da questão
de direito
6. Significado de decisão de Corte Suprema em recurso especial ou extraordinário interposto em face de decisão proferida em incidente de resolução de demandas

Capítulo IX
Da Reclamação
Art. 988
1. Reclamação
2. Cabimento
3. Cabimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça
4. Cognição secundum eventum probationis
5. Autonomia
6. Competência
7. Esgotamento das Instâncias Ordinária
Art. 989
1. Relator
2. Contestação
Art. 990
1. Impugnação
2. Contraditório
Art. 991
1. Ministério Público
Art. 992
1. Competência
2. Autoridade
3. Medida adequada
Art. 993
1. Imediato cumprimento

Título II
Dos Recursos
Capítulo I
Disposições Gerais
1. Recursos
2. Classificação dos Recursos

3. Normas Fundamentais
3.1. Duplo grau de jurisdição
3.2. Taxatividade
3.3. Unirrecorribilidade
3.4. Fungibilidade
3.5. Proibição da reformatio in pejus
3.6. Colegialidade
4. Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito dos Recursos
5. Efeitos dos Recursos
5.1. Devolutivo
5.2. Translativo
5.3. Suspensivo
5.4. Expansivo
5.5. Substitutivo
5.6. Obstativo
Art. 994
1. Recursos: do Código de 1939 ao Código de 2015
2. Taxatividade
3. Convenções processuais relativas aos recursos
Art. 995
1. Não impedem a eficácia da decisão
2. Disposição legal
3. Decisão judicial
4. Suspensão da decisão recorrida
Art. 996
1. Legitimidade e Interesse
2. Parte vencida
3. Terceiro prejudicado
4. Pessoas Jurídicas de Direito Público
5. Ministério Público
Art. 997
1. Recurso
2. Recurso Adesivo
3. Admissibilidade
4. Subordinação
5. Taxatividade
6. Interposição
7. Mesmas Regras

Art. 998
1. Desistência
2. Litisconsórcio
3. Precedentes
Art. 999
1. Renúncia
2. Litisconsórcio
Art. 1.000
1. Aceitação
2. Expressa ou tácita
3. Depósito do valor da condenação e multa
4. Litisconsórcio
Art. 1.001
1. Irrecorribilidade
2. Casuística
Art. 1.002
1. No todo ou em parte
Art. 1.003
1. Fluência e contagem
2. Antes da citação
3. Protocolo
4. Correio
5. Prazo
6. Feriado local
Art. 1.004
1. Interrupção de prazo
Art. 1.005
1. Efeito expansivo e litisconsórcio unitário
2. Solidariedade
Art. 1.006
1. Baixa dos autos
Art. 1.007
1. Preparo
2. Dispensa
3. Deserção

Art. 1.008
1. No que tiver sido objeto

Capítulo II
Da Apelação
Art. 1.009
1. Apelação
2. Regra da decisão final
3. Fundamentos
Art. 1.010
1. Forma
2. Independentemente de juízo de admissibilidade
3. Possibilidade de retratação
Art. 1.011
1. Relator
2. Decisão monocrática
3. Voto
Art. 1.012
1. Efeito suspensivo
2. Cumprimento imediato
3. Efeito suspensivo ope judicis
Art. 1.013
1.
2.
3.
4.

Efeito devolutivo
Efeito translativo
Causa madura
Tutela provisória

Art. 1.014
1. Questões de fato
2. Prova nova

Capítulo III
Do Agravo de Instrumento
Art. 1.015
1. Agravo de Instrumento
2. Cabimento

3.
4.
5.
6.

Rol taxativo
Também caberá
Demais casos
Mandado de segurança

Art. 1.016
1. Forma
Art. 1.017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instrumento
Obrigatórias
Facultativas
Obrigatórias, facultativas e colaboração
Preparo
Interposição
Processo eletrônico

Art. 1.018
1. Juntada
2. Inadmissibilidade
Art. 1.019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Decisão monocrática
Efeito suspensivo
Antecipação da tutela recursal
Resposta
Ministério Público
Decisão do relator

Art. 1.020
1. Julgamento

Capítulo IV
Do Agravo Interno
Art. 1.021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cabimento
Impugnação específica
Procedimento
Decisão de única ou última instância
Julgamento
Multa

Capítulo V
Dos Embargos de Declaração
Art. 1.022
1. Embargos de Declaração
2. Cabimento
Art. 1.023
1.
2.
3.
4.

Prazo
Petição escrita
Embargos de declaração com efeitos infringentes
Contrarrazões

Art. 1.024
1.
2.
3.
4.

Julgamento
Conversão
Complementação
Desnecessidade de ratificação

Art. 1.025
1. Prequestionamento
Art. 1.026
1.
2.
3.
4.

Efeito suspensivo
Interrupção do prazo
Manifestamente protelatórios
Depósito

Capítulo VI
Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal
e para o Superior Tribunal de Justiça
1. Recursos para o STF e para o STJ

Seção I
Do Recurso Ordinário
Art. 1.027
1.
2.
3.
4.

Recurso ordinário
Recurso ordinário para o STF
Recurso ordinário para o STJ
Agravo de instrumento

5. Causa madura
6. Tutela provisória
Art. 1.028
1. Admissibilidade, procedimento e efeitos
2. Interposição
3. Processamento no STF e no STJ

Seção II
Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O STF e o STJ como Cortes Supremas
Recurso extraordinário e recurso especial
Causa constitucional e causa federal
Prequestionamento e embargos de declaração
Única ou última instância
Cabimento recurso extraordinário
Cabimento recurso especial
Recurso extraordinário, recurso especial e direito probatório
Recurso extraordinário, recurso especial e juizados especiais
A Zona de Penumbra entre o STF e o STJ

Subseção I
Disposições Gerais
Art. 1.029
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cabimento
Fatos do caso
Interpretação de cláusulas negociais
Razões
Exposição analítica
Dissídio jurisprudencial
Fundamento genérico
Desconsideração vício formal
Suspensão em todo o território nacional
Tutela provisória

Art. 1.030
1. Contrarrazões
2. Juízo de Admissibilidade
3. Negar Seguimento. Inadmissibilidade

4. Instrumentos Tópicos para Distinção. Agravo Interno, Agravo em RE e Agravo em
REsp
5. Instrumento Heterotópico para Distinção. Ação Rescisória
6. Retratação
7. Sobrestamento
8. Seleção
9. Admissão e Remessa
10. Inadmissão, Agravo em RE e Agravo em REsp
Art. 1.031
1. Interposição simultânea
2. Inversão da ordem
Art. 1.032
1. Livre trânsito
2. Dever de prevenção
Art. 1.033
1. Livre trânsito
2. Dever de prevenção
Art. 1.034
1. Aplicando o direito à espécie
2. Efeito devolutivo e efeito translativo
Art. 1.035
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Repercussão geral
Relevância e transcendência
Repercussão Geral e Julgamento de Casos Repetitivos
Causas com repercussão geral
Causas sem repercussão geral
Competência
Amicus curiae
Quórum
Momento
Deliberação eletrônica
Suspensão
Recurso equivocadamente sobrestado
Recurso inutilmente sobrestado
Não reconhecimento
Reconhecimento

16. Aplicação do Precedente para Inadmissibilidade Recursal
17. Súmula

Subseção II
Do Julgamento dos Recursos Extraordinário
e Especial Repetitivos
1. Os precedentes das Cortes Supremas: impossibilidade de relacionar a eficácia obrigatória apenas às decisões proferidas em recurso repetitivo
2. A inadequação da relação entre recursos repetitivos e Cortes Supremas
3. A técnica dos recursos repetitivos como reprise do incidente de resolução de demandas repetitivas nas Cortes Supremas
4. Concentração do julgamento da questão e exclusão da participação dos litigantes
presentes nos demais recursos
5. Participação dos legitimados e do Ministério Público Federal e compensação da não
participação dos recorrentes
Art. 1.036
1. Julgamento em bloco
2. Cinco estágios
3. Aferição
Art. 1.037
1. A delimitação da questão submetida a julgamento e o problema da decisão da questão em separado
2. Afetação
3. Distinção
Art. 1.038
1. Instrução
2. Decisão
3. Decisão sobre Questão não Delimitada
Art. 1.039
1. Irradiação
Art. 1.040
1. Publicação
2. Desistência
Art. 1.041
1. Fidelidade ao Direito

Seção III
Do Agravo em Recurso Especial
e em Recurso Extraordinário
Art. 1.042
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cabimento
Prazo
Razões
Contrarrazões
Julgamento conjunto
Interposição conjunta

Seção IV
Dos Embargos de Divergência
Art. 1.043
1.
2.
3.
4.

Cabimento
Divergência
Razões
Fundamento genérico

Art. 1.044
1. Julgamento
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Livro Complementar
Disposições Finais e Transitórias
1. Direito intertemporal processual. Da resolução do conflito de leis processuais no
tempo
2. Regime de direito intertemporal processual na legislação anterior
3. Conflito de leis no tempo, sucessão legislativa, ab-rogação, derrogação, direito intertemporal e diálogo das fontes
4. Planos da existência, validade, vigência e eficácia do texto legal
5. Teorias objetivas e teorias subjetivas

6. Pré-eficácia, retroatividade, eficácia imediata e ultra-atividade
Art. 1.045
1. Quando entrou em vigor o CPC/2015?
2. Pré-eficácia do CPC/2015
Art. 1.046
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Princípios gerais de direito intertemporal (art. 1.046, caput)
Irretroatividade das normas, unidade do direito e precedentes
O direito adquirido como norma constitucional e a irretroatividade das leis
Sistemas aplicáveis ao conflito de leis processuais no tempo
4.1 Sistema da unidade processual
4.2 Sistema das fases processuais
4.3 Sistema do isolamento dos atos processuais
Direito adquirido processual e situação jurídica consolidada
Atos processuais consumados na vigência da lei revogada
Definição do marco temporal
Prazos processuais e direito intertemporal
8.1. Negócio processual e prazos contados em minutos, horas, semanas ou meses
8.2. Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) sobre
prazos processuais
Atos postulatórios e direito intertemporal
Tutelas provisórias e direito intertemporal
Saneamento do processo e direito intertemporal
Sentença analítica, atos decisórios e direito intertemporal
Motivação da decisão sujeita a embargos declaratórios
Recursos e direito intertemporal
14.1. Poderes do relator e saneamento do recurso
14.2. Agravo retido pendente de julgamento
14.3. Contagem do prazo em dobro para contrarrazões de recurso
14.4. Sustentação oral em Agravo Regimental
14.5. Embargos infringentes e técnica de julgamento por maioria de votos
14.6. Agravo de instrumento intempestivo no período de transição normativa
14.7. Reexame necessário e direito intertemporal
14.8. Competência funcional para exercício do juízo de admissibilidade recursal e
exame dos efeitos do recurso de apelação
Ação rescisória e direito intertemporal
Demais Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) sobre
direito intertemporal, atualizados até o Fórum realizado em São Paulo, no dia da
entrada em vigor do CPC/2015 (18.03.2016)

17. Honorários Advocatícios de Sucumbência e Direito Intertemporal
17.1. Fixação dos honorários de sucumbência e sua recorribilidade
17.2. Reforma da sentença com redistribuição da sucumbência
17.3. Honorários advocatícios e a denominada “sucumbência recursal”
17.4. Honorários advocatícios e cumprimento de sentença
17.5. Remessa necessária e honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública
17.6. Honorários advocatícios em ação monitória
17.7. Juros de mora incidentes nos horários advocatícios
17.8. Compensação de honorários advocatícios e a superação da Súmula 306 do
STJ
17.9. Omissão de pronúncia a respeito dos honorários advocatícios e a superação
da Súmula 453 do STJ
17.10. Gratuidade da justiça e honorários de sucumbência
17.11. Algumas conclusões sobre o tema dos honorários advocatícios e o direito intertemporal
18. Procedimentos especiais e direito intertemporal
18.1. Ação monitória e direito intertemporal
18.1.1. Do cabimento de ação monitória para o adimplemento de obrigação
de fazer ou não fazer constituída anteriormente e a natureza da relação entre direito material e processual
18.1.2. Questões relativas à demanda monitória em face da Fazenda Pública
18.1.3. Da reconvenção na ação monitória e direito intertemporal
18.2. Ação de interdição e direitos do interdito
19. Conflito da legislação extravagante com o CPC/2015 e direito intertemporal
19.1. Da Lei de mediação e do conflito intertemporal de normas com o CPC/2015
19.2. Observações sobre a conciliação, mediação e arbitragem
19.3. Do conflito entre a Lei 13.140/2015 e a Lei 13.105/2015 (CPC/2015)
19.4. Dos possíveis confrontos entre a Lei de Mediação e o CPC/2015
19.5. Da obrigatoriedade da audiência de mediação
19.6. Da livre escolha do mediador
19.7. Da multa coercitiva pela ausência da parte na audiência
19.8. Soluções intertemporais entre a lei de mediação e o CPC/2015
Art. 1.047
1. Direito probatório intertemporal
2. Da natureza do direito probatório intertemporal
3. Dos efeitos da disciplina probatória intertemporal
4. Da pré-eficácia probatória do Código de Processo Civil de 2015 no período de
vacatio legis

5.
6.
7.
8.

Das teorias ou sistemas aplicáveis ao direito probatório intertemporal
A regra geral de direito intertemporal aplicável ao procedimento probatório
Direito adquirido à prova
Das etapas da fase probatória e da possibilidade e do sistema de direito intertemporal adequado no âmbito do procedimento probatório
8.1. Do requerimento da prova
8.2. Da admissibilidade da prova
8.3. Da produção da prova
8.4. Da valoração da prova

Art. 1.048
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prioridade de tramitação
Prioridade ao idoso
Prioridade aos portadores de doenças graves
Prioridade às crianças e aos adolescentes
Prioridade às vítimas de violência doméstica e familiar
Pessoas jurídicas e entes despersonalizados
Requerimento e concessão do benefício ex officio
Concessão administrativa
Prova da condição
Meios de impugnação
Falecimento do beneficiário
Identificação dos autos
Saneamento de vício processual
Regra de direito intertemporal

Art. 1.049
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Processo e procedimento
Ritos processuais
Jurisdição civil contenciosa e jurisdição civil voluntária
Procedimento comum
Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa
Procedimentos especiais de jurisdição voluntária
Princípio da adequação dos procedimentos
Acordo de procedimento
Direito intertemporal

Art. 1.050
1. Processo eletrônico
2. Comunicação eletrônica dos atos processuais

3. Obrigatoriedade do cadastro da Administração Pública nos portais eletrônicos próprios
4. Prerrogativa da intimação pessoal
5. Descumprimento da obrigação
Art. 1.051
1. Obrigatoriedade do cadastro das empresas públicas e privadas nos portais eletrônicos próprios dos tribunais
2. Exclusão das microempresas e empresas de pequeno porte
3. Descumprimento da obrigação
Art. 1.052
1. Ultra-atividade das normas do Código de Processo Civil de 1973 sobre insolvência
civil
2. Execução por quantia certa contra devedor insolvente
Art. 1.053
1. Certificação digital dos atos processuais eletrônicos
2. Nulidade dos atos e convalidação
Art. 1.054
1. Considerações gerais sobre a coisa julgada
2. Coisa julgada em relação à questão prejudicial
Art. 1.055
Art. 1.056
1. Efeitos do tempo sobre as relações jurídicas
2. Prescrição intercorrente
3. Regra da intertemporalidade sobre o início da contagem do prazo
4. Prescrição intercorrente na Execução Fiscal
Art. 1.057
1. Coisa julgada inconstitucional (rectius: sentença inconstitucional)
2. Impugnação à execução, embargos à execução e ação rescisória fundados em inconstitucionalidade
3. Sobre a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução, com fundamento em vício de inconstitucionalidade qualificado – ADIn 2.418 e Tema 360 do
Supremo Tribunal Federal
4. A regra de direito intertemporal
Art. 1.058
1. Depósito de importância em dinheiro

Art. 1.059
1. Considerações iniciais sobre as prerrogativas da Fazenda Pública em juízo
2. As limitações à concessão de tutela provisória contra o Poder Público
3. As limitações à tutela provisória e os novos institutos do Código de Processo Civil de
2015
3.1. Tutelas de urgência antecedentes
3.2. Estabilização da tutela antecipada
3.3. Tutela da evidência
Art. 1.060
1. Recolhimento de custas na Justiça Federal
2. Regra de direito intertemporal
Art. 1.061
1. Nulidade da sentença arbitral
2. Direito intertemporal
Art. 1.062
1.
2.
3.
4.
5.

Considerações iniciais
Notas sobre direito transitório: quando inicia a aplicabilidade do incidente?
As especificidades do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial Federal
Inaplicabilidade de intervenção de terceiros no Juizado
Recorribilidade da decisão

Art. 1.063
1. Competência dos juizados especiais cíveis
Art. 1.064
1. A uniformização dos requisitos do recurso de embargos de declaração no procedimento comum e no procedimento dos juizados especiais
Art. 1.065
1. A uniformização dos requisitos do recurso de embargos de declaração no procedimento comum e no procedimento dos juizados especiais
2. Direito intertemporal
Art. 1.066
1. Unificação das hipóteses de cabimento recursal
2. A interrupção do prazo com a oposição de embargos de declaração
Art. 1.067
1. Embargos de Declaração na Justiça Eleitoral
2. Prioridade dos feitos eleitorais e contagem dos prazos processuais para fins recursais

3. Direito intertemporal
Art. 1.068
1. Extensão da eficácia da decisão aos credores solidários
2. Anulabilidade da partilha
Art. 1.069
1. Estatística Judiciária
2. O Conselho Nacional de Justiça
3. A formação do direito processual civil e o racionalismo
4. Eficiência, efetividade e eficácia: a necessidade do recurso à análise econômica do
direito
5. A compreensão do poder judiciário como um serviço público
Art. 1.070
Art. 1.071
1. Considerações iniciais
2. O requerimento da usucapião extrajudicial e os documentos o devem instruir
3. O procedimento extrajudicial da usucapião
4. Suscitação de dúvida
5. A rejeição do pedido
Art. 1.072
1. Considerações iniciais
2. Revogação do art. 22 do Dec.-Lei 25, de 30.11.1937
3. Dispositivos do Código Civil revogados
3.1. Art. 227, caput
3.2. Art. 229
3.3. Art. 230
3.4. Art. 456
3.5. Arts. 1.482 e 1.483
3.6. Arts. 1.768 a 1.773
4. Revogação dos arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990
5. Revogação dos arts. 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 11, 12 e 17 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de
1950
6. Revogação dos arts. 16 a 18 da Lei 5.478, de 25.07.1968
7. Revogação do art. 98, § 4.º, da Lei 12.529, de 30.11.2011
8. O advento da Lei 13.256/2016 em período de vacância do CPC/2015 e a impossibilidade de pré-eficácia dos dispositivos alterados e revogados

