
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (integralmente atualizado pela Lei n. 13.256, de 04/02/2016): 

  

a) – AULAS JÁ DISPONÍVEIS - conteúdo programático analítico 

Tempo total das aulas gravadas e disponíveis para acesso: 

73 horas 21 minutos e 57 segundos 

Aula 1 

Tempo total: 2:17:42 

Tempo por bloco: 

1       00:37:21 

2       00:36:08 

3       00:31:57 

4       00:32:16 

Normas fundamentais do novo Processo Civil (1ª parte) – arts. 1º a 4º 

Temas abordados – Características do pensamento jurídico contemporâneo; exame das normas fundamentais 
como nova categoria normativa processual; inserção, entre os dispositivos do CPC-2015, de enunciados de textos 
constitucionais; princípio do devido processo legal; princípio da adequação do procedimento; princípio da 
proteção da confiança; valorização da arbitragem; princípio do estímulo estatal à autocomposição; princípio da 
duração razoável do processo; princípio da primazia da decisão de mérito; e princípio da efetividade. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 90, § 3º; 139, 
IX; 189, IV; 282, § 2º; 237, IV; 334, caput e § 8º; 485, § 7º; 488; 513, § 1º; 738; 746; 932, parágrafo único; 
938, § 1º;  e 1.029, § 3º. 

Aula 2 
Tempo total: 2:45:53 

Tempo por bloco: 

1       00:35:56 

2       00:34:02 

3       00:42:10 

4       00:53:45 

 

Normas fundamentais do novo Processo Civil (2ª parte) – arts. 5º a 12º 

 

 



 

 

 

 

 

Temas abordados: Princípio da boa-fé processual; princípio da cooperação; modelos processuais publicista, 
liberal e cooperativo; princípio da isonomia; princípio do contraditório; princípio da eficiência; princípio da 
publicidade; regra da fundamentação das decisões; regra do respeito à ordem cronológica de conclusão dos 
autos (de acordo com a Lei n. 13.256, de 4 de fevereiro de 2016); e princípio do autorregramento da vontade no 
processo. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 42; 139, IX; 
153; 154, VI; 189, IV; 190; 191; 221, parágrafo único; 237, IV; 311, II e III; 357, §§ 2º e 3º; 373, §§ 3º e 4º; 
381, II; 471, § 3º; 485, VII; 515, II, e § 2º; 701; 932, parágrafo único; 938, § 1º; 1.012, § 1º, IV; 1.029, § 3º; 
1.040; e 1.046, § 5º. 

Aula 3 

Tempo total: 2:29:45 

Tempo por bloco: 

1       00:32:17 

2       00:39:19 

3       00:34:16 

4       00:43:53 

 

Competência (1ª parte) - arts. 42 a 53 

Temas abordados – Conceito de competência; regime da perpetuatio jurisdictionis; relação das demais fontes 
normativas da competência com a CF; competência implícita; pedidos devidamente cumulados e intervenção 
superveniente geradora de incompetência absoluta parcial; pedidos cumulados indevidamente por incompetência 
absoluta parcial; reflexos nos enunciados ns. 150, 224 e 254 da súmula do STJ; competência para demanda 
fundada em direito pessoal, em direito real sobre bem móvel e em direito real sobre bem imóvel; competência 
para demanda possessória imobiliária, demanda proposta contra ausente e demanda proposta contra incapaz; 
foro de sucessão; e regras específicas de competência territorial. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 3º, § 1º; e 
284.  

Aula 4 – arts. 54 a 66 

Tempo total: 2:20:34 

Tempo por bloco: 

1       00:33:45 

2       00:35:22 

3       00:33:00 

4       00:38:27 

 



 

 

 

 

 

Competência (2ª parte) - arts. 54 a 66 

Temas abordados – Modificação da competência por conexão; regime da continência; prevenção; reflexos no 
enunciado n. 235 da súmula do STJ; derrogação da competência; eleição de foro; critérios absolutos e relativos 
de determinação da competência; forma, tempo e lugar para a alegação de incompetência; momento da decisão 
a respeito de questão sobre competência; recorribilidade da decisão a respeito de competência; efeitos do 
reconhecimento da incompetência; prorrogação da competência; e conflito de competência. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 284, 340, §§ 
1º e 2º; 47, §§ 1º e 2º; 25, §§ 1º e 2º; 951, parágrafo único; 955, parágrafo único; 957; 966, II; e 1.015.  

Aula 5 

Tempo total: 2:22:07 

Tempo por bloco: 

1       00:32:05 

2       00:29:59 

3       00:39:31 

4       00:40:32 

 

Capacidade processual – arts. 70 a 76 

Temas abordados – Nomeação de curador especial; capacidade processual da pessoa casada ou em regime de 
união estável; relação com os arts. 1.643, 1.644 e 1.647 do CC-2002; reflexos do enunciado n. 377 da súmula do 
STF; representação; e efeitos decorrentes de vícios na capacidade processual ou na representação. 

Deveres das partes e dos procuradores – arts. 77 e 78 

Temas abordados – Deveres das partes, dos procuradores e de quem, de qualquer forma, participe do 
processo; atentado (relação com os arts. 879 a 881 do CPC-1973); ato atentatório à dignidade da justiça; e 
emprego de expressões ofensivas. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 97; 523, § 1º; 
e 536, § 1º. 

Aula 6 

Tempo total: 2:31:24 

Tempo por bloco: 

1       00:35:22 

2       00:31:59 

3       00:34:52 

4       00:49:11 

 



 

 

 

 

 

Responsabilidade das partes por dano processual.  Despesas, honorários advocatícios e multas – 
arts. 79 a 97 

Temas abordados – Litigância de má-fé e sanções dela decorrentes. Adiantamento das despesas processuais e 
caução às custas (relação com os arts. 835 a 838 do CPC-1973).  Honorários advocatícios sucumbenciais: 
cumulatividade nas diversas fases do procedimento, limites quantitativos nas causas em que a Fazenda Pública 
não for parte e quando ela for parte; bases de cálculo, parâmetros para fixação; utilização de tabela progressiva, 
fixação por apreciação equitativa, fixação em casos em que há prestações vencidas e vincendas, responsabilidade 
em caso de perda de objeto do processo, majoração em grau recursal, cumulatividade com multas e outras 
sanções, natureza alimentícia, impenhorabilidade, privilégio frente a outros créditos, vedação de compensação 
em caso de sucumbência parcial (reflexo no enunciado n. 306 da súmula do STJ), pagamento em favor de 
sociedade de advogados, juros moratórios, advocacia em causa própria, trânsito em julgado de decisão que se 
omite quanto a honorários sucumbenciais (reflexo no enunciado n. 453 da súmula do STJ), advocacia pública; e 
distribuição dos demais ônus da sucumbência.  Destinos dos valores pagos a título de sanção. 

Outro dispositivo do CPC-2015 relacionado aos temas e mencionado na aula – art. 465, § 4º. 

Aula 7 

Tempo total: 2:25:53 

Tempo por bloco: 

1       00:35:37 

2       00:33:18 

3       00:35:48 

4       00:41:10 

 

Gratuidade da justiça – arts. 98 a 102 

Temas abordados – Características do novo regime jurídico; relação com a Lei n. 1.060/1950; ponderações 
quanto à constitucionalidade; distinção entre assistência judiciária gratuita e gratuidade da justiça; beneficiários: 
pessoa natural, pessoa jurídica, demais entes, incluídos os despersonalizados; reflexo no enunciado n. 481 da 
súmula do STJ; natureza personalíssima; situação que autoriza a concessão para a pessoa natural e para todos 
os demais entes; extensão do benefício; sucumbência do beneficiário; concessão parcial; momento do 
requerimento; requerimento em recurso; indeferimento de ofício; impugnação à decisão concessiva; revogação 
do benefício; recorribilidade das decisões relativas à gratuidade da justiça; e efeitos do trânsito em julgado da 
decisão que, no curso do procedimento, revoga a concessão do benefício. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 105, caput; 
257, II; 784, XI; 1.009, §§ 1º a 3º; e 1.072, III. 

Aula 8 

Tempo total: 2:52:33 

Tempo por bloco: 

1       00:34:10 



 

 

 

 

2       00:41:00 

3       00:35:43 

4       00:30:57 

5       00:30:43 

Procuradores.  Sucessão das partes e dos procuradores – arts. 103 a 112 

Temas abordados – Procuração; poderes especiais; consequência da não ratificação dos atos praticados por 
advogado sem procuração; reflexos no enunciado n. 115 da súmula da STJ; requisitos da procuração judicial; 
eficácia da procuração para as fases do processo; advocacia em causa própria; direitos do advogado; carga de 
autos; poder do advogado para intimar advogado da parte contrária; requisitos da publicação dos atos no órgão 
oficial, para intimação do advogado; e direitos do advogado relativamente às intimações. Sucessão voluntária das 
partes; posição processual do adquirente ou cessionário, na hipótese de alienação da coisa ou do direito litigioso 
por ato entre vivos, a título particular; incidente de alegação de ilegitimidade de parte; sucessão em caso de 
morte da parte; revogação do mandato; e renúncia ao mandato. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 76; 77, V; 
146, § 1º; 148, § 2º; 269, §§ 1º e 2º; 272; 338; 339; 525; 676; 685; e 914, § 1º. 

Litisconsórcio – arts. 113 a 118 

Temas abordados – Hipóteses de admissibilidade e espécies de litisconsórcio; litisconsórcios ativo, passivo e 
misto; litisconsórcios inicial e ulterior; litisconsórcios necessário e facultativo; litisconsórcios unitário e simples; 
limitação do número de litisconsortes: desmembramento do processo e recorribilidade da decisão; admissibilidade 
de litisconsórcio necessário em razão de convenção; consequências da falta de integração, ao processo, de 
litisconsortes necessários; e regra da autonomia dos colitigantes. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 73, §§ 1º a 
3º; 76; 190; 246, § 3º; e 1.015, VIII. 

Aula 9 

Tempo total: 3:10:15 

Tempo por bloco: 

1       00:34:43 

2       00:41:04 

3       00:42:22 

4       00:32:41 

5       00:39:25 

Intervenção de terceiros: aspectos gerais, assistência e denunciação da lide – arts. 119 a 129 

Temas abordados – Conceitos fundamentais para a compreensão das intervenções de terceiros: parte, terceiro, 
intervenção, incidente processual e processo incidental; organização dos institutos de intervenção de terceiros no 
CPC-1973 e no CPC-2015; reposicionamento da oposição; e reestruturação, no CPC-2015, do procedimento que, 
no CPC-1973, correspondia ao da nomeação à autoria. Assistência; sistematização dos dispositivos; juízo de 
admissibilidade; impugnação; natureza da legitimação do assistente simples; atuação do assistente simples em  



 

 

 

 

 

casos de omissão do assistido: omissão simples; omissão negocial; omissão não negocial; manifestações 
expressas de vontade do assistido; exceptio male gesti processus; intervenção assistencial negociada; e 
assistência litisconsorcial. Denunciação da lide; não-obrigatoriedade; relação com o art. 456 do CC-2002; elenco 
de hipóteses de admissibilidade; litisdenunciação per saltum; limitação da litisdenunciação sucessiva; momento 
para a litisdenunciação pelo réu; atuação do litisdenunciante quando o litisdenunciado é revel ou confessa a 
ocorrência dos fatos alegados pelo autor da demanda originária; colegitimação passiva do réu-litisdenunciante e 
do litisdenunciado para o cumprimento de sentença; e relação de preliminaridade entre a demanda originária e a 
litisdenunciação (influência no conteúdo da sentença). 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 190; 338, 
parágrafo único; 339, §§ 1º e 2º; 683, parágrafo único; 685, parágrafo único; e 1.072, II. 

  

Aula 10 
Tempo total: 2:10:14 

Tempo por bloco: 

1       00:32:39 

2       00:28:00 

3       00:36:49 

4       00:32:46 

Intervenção de terceiros: chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica e “amicus curiae” – arts. 130 a 138 

Temas abordados – Chamamento ao processo: aspectos gerais, momento para utilização pelo réu e 
regramento quanto aos prazos para que seja promovida a citação.  Incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica: aspectos gerais; desconsideração inversa; cabimento nos processos da competência dos 
juizados; cabimento no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em 
titulo extrajudicial; legitimidade para suscitação; procedimento; possibilidade de requerimento na petição inicial; 
natureza e recorribilidade da decisão; aptidão da decisão para se tornar imutável; e efeito do acolhimento do 
pleito de desconsideração sobre a alienação ou a oneração de bens ocorrida em fraude de execução.  Amicus 
curiae: aspectos gerais; legitimidade para ingresso; efeitos sobre a competência do juízo; definição dos poderes 
pelo juiz; legitimidade recursal; (des)necessidade de se fazer representar judicialmente. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 1.015, IV; e 
1.062. 

Aula 11 

Tempo total: 2:28:41 

Tempo por bloco: 

1       00:30:56 

2       00:35:38 

3       00:37:17 



 

 

 

 

 

4       00:44:50 

Juiz: poderes, deveres, responsabilidade, impedimento e suspeição – arts. 139 a 148 

Temas abordados – Aspectos gerais.  Cotejo com o enunciado do art. 125 do CPC-1973. Poder geral de 
efetivação das decisões judiciais: medidas executivas típicas e atípicas; medidas coercitivas diretas e indiretas; 
medidas coercitivas indiretas atípicas para assegurar cumprimento de obrigação pecuniária.  Poder geral de 
adequação do procedimento. Interrogatório das partes. Princípio da primazia da decisão de mérito. Princípio da 
informação e da publicidade adequadas do processo coletivo. Dever de decidir. Poder de controle sobre negócios 
jurídicos processuais ilícitos. Identidade física. Responsabilidade regressiva. Hipóteses de impedimento e de 
suspeição. Procedimento da arguição de impedimento e de suspeição: efeito suspensivo; requerimento de tutela 
de urgência no curso do processamento do incidente; efeito da improcedência da alegação; efeitos da 
procedência da alegação; fixação do termo de impedimento ou de suspeição e sua influência sobre a validade dos 
atos praticados após a data; condenação do magistrado em custas; legitimidade recursal do magistrado.  Outros 
sujeitos do processo submetidos às hipóteses de impedimento e de suspeição. Representação por excesso de 
prazo: legitimidades ativa e passiva, órgão destinatário, motivação e procedimento.  

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 6º; 190; 235; 
370; 371; 517; 523, § 1º; 528, § 3º; 529, caput e § 3º; 932, parágrafo único; 938, § 1º; 977; e 1.029, § 3º. 

Aula 12 

Tempo total: 2:44:03 

Tempo por bloco: 

1       00:39:52 

2       00:36:15 

3       00:48:35 

4       00:39:21 

 

Auxiliares da Justiça – arts. 149 a 175 

Temas abordados – Aspectos gerais: elenco e noções a respeito do regulador de avarias.  Escrivão e Chefe de 
Secretaria: atribuição de realizar a citação; prática, de ofício, de atos meramente ordinatório; vinculação à ordem 
cronológica de recebimento dos autos para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais (de acordo 
com a Lei n. 13.256, de 4 de fevereiro de 2016); e responsabilidade civil regressiva.  Oficial de justiça: 
certificação de proposta de autocomposição e responsabilidade civil regressiva. Perito: nomeação de órgão 
técnico ou científico; cadastramento; publicidade da lista de peritos; disponibilização, para consulta pública, dos 
documentos exigidos para habilitação; e sanção em caso de prática de ilícito.  Depositário: efeitos da 
infidelidade.  Intérprete e tradutor: cadastramento; publicidade da lista de intérpretes e tradutores; 
disponibilização, para consulta pública, dos documentos exigidos para habilitação; e sanção em caso de prática 
de ilícito.  Conciliador e mediador: centros judiciários de solução consensual de conflitos; distinção entre 
atividades do conciliador e do mediador; princípios da conciliação e da mediação (da independência, da 
imparcialidade, do respeito ao autorregramento da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade, 
da decisão informada); cadastros nacional e dos tribunais inferiores; possibilidade de escolha consensual pelas 
partes; remuneração; impedimento e suspeição; impossibilidade temporária de exercício da atividade; 
quarentena; sanções em caso de prática de ato ilícito. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 3º, §§ 2º e 
3º; 77, §§ 2º, 3º e 5º; 90, § 3º; 246, III; 334, caput e § 1º; 448, II; 651; e 707. 



 

  

 

 

 

Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública – arts. 176 a 187 

Temas abordados – Ministério Público: atribuições; intervenção como custos iuris; (prazo, hipóteses, momento, 
poderes processuais, consequências da não intervenção); prerrogativa quanto a prazos; responsabilidade civil 
regressiva; sanção em caso de atraso na restituição de autos; e presunção absoluta de intimação de todas as 
decisões, em caso de carga dos autos.  Advocacia Pública: atribuições; prerrogativa quanto a prazos; 
responsabilidade civil regressiva; sanção em caso de atraso na restituição de autos; e presunção absoluta de 
intimação de todas as decisões, em caso de carga dos autos. Defensoria Pública: atribuições; prerrogativa quanto 
a prazos e extensão a outras entidades que desempenham função similar; responsabilidade civil regressiva; 
sanção em caso de atraso na restituição de autos; possibilidade de intimação pessoal da parte patrocinada, pelo 
Poder Judiciário, para a prática de certos atos ou fornecimento de informação; e presunção absoluta de intimação 
de todas as decisões, em caso de carga dos autos. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 75, II, e § 4º; 
234, §§ 1º a 5º; 272, § 6º; 279, §§ 1º e 2º; e 752, § 1º. 

Aula 13 

Tempo total: 2:26:59 

Tempo por bloco: 

1       00:34:32 

2       00:43:45 

3       00:38:57 

4       00:29:45 

Cláusula geral de negociação processual – arts. 190 e 200 

Temas abordados – Aspectos gerais: fato jurídico processual lato sensu, fato jurídico processual stricto sensu, 
ato-fato jurídico processual, ato jurídico processual stricto sensu e negócio jurídico processual. Espécies de 
negócio jurídico processual: referente a procedimento atual e referente a procedimento futuro; unilateral, 
bilateral e plurilateral; relativo ao objeto litigioso do processo e relativo ao processo (com efeitos sobre o 
procedimento e com efeito sobre situações jurídicas processuais); com eficácia imediata e com eficácia submetida 
homologação judicial; e expressos (escritos ou orais) e tácitos (por omissão ou por comissão). Descumprimento 
de negócio jurídico processual: impossibilidade de o órgão julgador tomar conhecimento de ofício.  Distinção 
entre direitos indisponíveis e direitos que admitem autocomposição.  Estado Democrático de Direito e respeito à 
autonomia privada: regra geral da liberdade; relação com processo cooperativo; princípio do respeito ao 
autorregramento da vontade no processo; princípio do estímulo estatal à autocomposição; e reflexos sobre a 
cogência das normas processuais.  Cláusula geral de negociação processual: negócios jurídicos processuais típicos 
e atípicos; Negócio jurídico processual atípico: possibilidade no âmbito do processo coletivo; possibilidade de 
celebração pela Fazenda Pública; possibilidade de celebração pelo Ministério Público; possibilidade de celebração 
por incapaz com incapacidade suprida; incidência do princípio da boa-fé; forma de exigência de cumprimento; 
interpretação.  Controle judicial dos negócios jurídicos processuais atípicos: limite do campo de atuação judicial; 
exames quanto à capacidade do agente, à adequação formal e à licitude do objeto (diretrizes gerais para 
verificação – Fredie Didier Jr.). 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 3º, § 1º; 42; 
63, §§1º a 4º; 142; 154, VI; 189, IV; 191, §§ 1º e 2º; 200 e parágrafo único; 221, parágrafo único; 237, IV; 313, 
II, e § 4º; 337, X, e § 6º; 357, caput, e §§ 2º e 3º; 362, I; 373, §§ 3º e 4º; 381, II; 471, § 3º; 485, VII e VIII, e 
§ 4º; 487, III, a, b e c; 515, II, e § 2º; 998 e parágrafo único; 999; e 1.012, § 1º, IV. 



 

  

 

 

Aula 14 

Tempo total: 2:37:34 

Tempo por bloco: 

1       00:31:22 

2       00:31:22 

3       00:34:42 

4       00:34:26 

5       00:25:42 

Atos processuais: forma, tempo e lugar – arts. 189 a 217 (exceto 190 e 200, temas da aula 13) 

Temas abordados – Processos em segredo de justiça.  Calendário processual: vinculação das partes e do juiz, 
casos de dispensa de intimação e conflito entre calendário processual e regra de ordem cronológica de 
julgamento de acordo com a data da conclusão.  Prática eletrônica de atos processuais: opção política do 
legislador quanto à minudência do regramento; direitos das partes e dos seus procuradores; requisitos do 
sistema eletrônico; consequências de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar de justiça 
responsável.  Pronunciamentos dos órgãos julgadores: inovações nas definições de sentença, de decisão 
interlocutória, de despacho e de acórdão. Atos do escrivão e do chefe de secretaria. Tempo para a prática dos 
atos processuais: dias e horários adequados; desnecessidade de autorização judicial para a prática de atos nos 
períodos de férias forenses, nos feriados e nos dias úteis fora das 6 às 20 horas; e identificação dos feriados para 
efeitos forenses. 

Outro dispositivo do CPC-2015 relacionado aos temas e mencionado na aula – art. 356. 

Prazos processuais – arts. 218 a 235 

Temas abordados – Prazo mínimo capaz de obrigar comparecimento.  Prazo geral supletivo.  Tempestividade 
do ato praticado antes do início do prazo: reflexos sobre a admissibilidade de recursos.  Prazos processuais e 
prazos de direito material. Hipóteses de suspensão do curso do prazo.  Modificação de prazo pelo juiz.  Contagem 
dos prazos processuais em dias: dias úteis, casos de protraimento do dia do começo e do dia final; identificação 
do dia do começo.  Dia do começo do prazo para a prática de atos diretamente pela parte, sem a intermediação 
de representante judicial.  Contagem do prazo em processo eletrônico: compatibilidade do CPC-2015 com a Lei n. 
11.419/2006.   Renúncia a prazo pela parte. Prazos para o juiz. Prazos para os auxiliares da Justiça.  Prazo para 
litisconsortes com procuradores distintos: peculiaridades.  Prazos para o Ministério Público, as Fazendas Públicas 
e seus entes autárquicos e a Defensoria Pública.  Prazo para escritórios de prática jurídica das faculdades de 
Direito reconhecidas na forma da lei.  Prazo para entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de 
convênio firmado com a Defensoria Pública.  Verificação dos prazos e aplicação das penalidades. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 139, VI; 180, 
§ 2º; 183, § 2º; 186, §§ 3º e 4º; 216; 272; 313; e 1.000.   

Aula 15 

Tempo total: 2:31:06 

Tempo por bloco: 



 

 

 

 

1       00:37:44 

2       00:37:28 

3       00:36:24 

4       00:39:30 

 

Citação – arts. 236 a 259 

Temas abordados – Definição legal. Consequências da falta ou da invalidade. Casos de dispensa. Efeitos. 
Relação entre citação e interrupção do curso do prazo prescricional.  Comunicação, ao réu não citado, da 
existência de sentença que lhe foi favorável. Pessoalidade do ato citatório.  Modalidades de citação. Citação pelo 
escrivão ou pelo chefe de secretaria. Citação por mandado: entrega do mandado a funcionário responsável pelo 
recebimento de correspondência, citação com hora certa.  Citação pelo correio.  Citação por edital. Prática de ato 
por oficial de justiça fora dos limites territoriais da competência do órgão julgador. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 59; 115; 312; 
331; 332; 695; 806; 829; 1.050; e 1051. 

Aula 16 

Tempo total: 2:28:02 

Tempo por bloco: 

1       00:42:03 

2       00:29:54 

3       00:40:59 

4       00:35:06 

Cartas – arts. 260 a 268 

Temas abordados – Situações que autorizam a expedição de cartas. Opção pelo uso de recursos tecnológicos 
que tornem desnecessária a expedição de cartas. Espécies de cartas: a carta arbitral. Requisitos das cartas.  
Prazo para cumprimento. Intimação das partes a respeito da expedição. Obrigação de acompanhamento pelas 
partes. Incidência do princípio da cooperação. Itinerância. Meios de expedição de cartas de ordem e precatória.  
Competência para cumprimento. Informação a respeito do cumprimento da diligência: efeitos sobre a definição 
do dia do começo do prazo. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 231; 232; 236; 
237; e 453. 

Intimações – arts. 269 a 275 

Temas abordados – Definição legal. Destinatários. Finalidade. Possibilidade de realização pelo advogado da 
outra parte: sistema da imediação; atos objeto da comunicação; destinatário; forma; procedimento; e efeito 
quanto à deflagração de prazos.  Intimação da Fazenda Pública. Meios de intimação para advogados e para os  



 

 

 

 

demais sujeitos do processo: ordem de preferência legal.  Intimação do advogado por meio de publicação do ato 
no órgão oficial: possibilidade de constar apenas o nome da sociedade de advogados; exigências quanto aos 
nomes das partes aos nomes dos advogados; e possibilidade de indicação de determinados advogados para 
recebimento das intimações. Retirada de autos mediante carga: efeito; retirada pessoal; e retirada por meio de 
preposto.  Arguição de invalidade da intimação: inovações. Dia do começo do prazo a partir da intimação. 
Intimação de testemunhas pelo advogado. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 77; 106; 231; 
246, V, §§ 1º e 2º; 455; 1.050; e 1.051.   

Aula 17 

Tempo total: 2:32:01 

Tempo por bloco: 

1       00:46:04 

2       00:38:50 

3       00:35:00 

4       00:32:07 

Nulidades – 276 a 283 

Temas abordados – Processo e procedimento. Procedimento como ato jurídico complexo de formação 
sucessiva. Princípio da primazia da decisão de mérito. Princípio da boa-fé. Aproveitamento dos atos processuais. 
Distinção entre defeito e nulidade. Momento para alegação. Distinção entre possibilidade de conhecer de ofício e 
possibilidade de rever a qualquer tempo uma decisão sobre invalidade de ato. Atingimento da finalidade e 
ausência de prejuízo.  Ausência de intimação do membro do Ministério Público. Efeitos da invalidação sobre atos 
subsequentes do procedimento. 

Distribuição e registro – arts. 284 a 290 

Temas abordados – Casos em que há necessidade de distribuição. Incidência dos princípios do juízo natural, da 
isonomia e da publicidade. Distribuição por dependência. Registros supervenientes à distribuição. Distribuição e 
necessidade de procuração. Casos de dispensa de apresentação da procuração para que ocorra a distribuição. 
Fiscalização da distribuição. Cancelamento da distribuição. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 55, § 3º; 59; 
104; e 105. 

  

Valor da causa – arts. 291 a 293 

Temas abordados – Valor da causa e proveito econômico perseguido. Valor da causa e reconvenção. Critérios 
para atribuição de valor à causa: inovações; peculiaridade nos casos em que se postula indenização por danos 
morais. Impugnação ao valor da causa e concentração da defesa. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 324, §§ 1º e 
2º; 330, § 1º, II; e 337, III. 

  

Formação do processo – art. 312 



 

 

 

 

 

Temas abordados – Existência, validade e eficácia do procedimento. Pressupostos do procedimento. Registro 
ou distribuição da petição inicial: unificação de critérios para a perpetuatio jurisdictionis, a prevenção e a 
formação do processo. Efeitos do ato de propositura da demanda para a parte autora e para a parte ré. 
Identificação do momento da formação nos casos de desmembramento do processo em razão de litisconsórcio 
multitudinário ativo.  Identificação dos processos em que a decisão sobre questão prejudicial tem aptidão para 
ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material (art. 503, § 1º). 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 43; 59; 113, 
§§ 1º e 2º; 240; 503, § 1º; e 1.054. 

Aula 18  

Tempo total: 2:05:29 

Tempo por bloco: 

1       00:31:23 

2       00:30:05 

3       00:32:03 

4       00:31:58 

Suspensão e extinção do processo – arts. 313 a 317 

Temas abordados – Suspensão da prática dos atos do procedimento. Aspectos gerais. Morte ou perda da 
capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador: inovação quanto 
à posição do advogado; distinção das situações que envolvem morte da parte autora e morte da parte ré; morte 
do procurador.  Convenção das partes e incidência do princípio do autorregramento da vontade no processo.  
Arguição de impedimento ou de suspeição do magistrado: hipóteses em que não se opera a suspensão. Inovação 
decorrente da admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas: prazo de suspensão. Existência de 
questão subordinante externa. Força maior. Discussão de questão decorrente de acidentes e fatos da navegação 
de competência do Tribunal Marítimo. Verificação da existência de fato delituoso. Extinção do processo. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 4º; 76; 134; 
139, IX; 146; 282, § 2º; 485, § 7º; 488; 515; 516; 689; 694; 932, parágrafo único; 938, § 1º; 980; 982; 1.029, § 
3º; 1.035; e 1.036.  

Aula  19  

Tempo total: 2:20:08 

Tempo por bloco: 

1       00:31:05 

2       00:33:32 

3       00:38:26 

4       00:37:05 

Tutela provisória (1ª parte: aspectos gerais) – arts. 294 a 311 



 

 

 

 

 

Temas abordados – Distinções necessárias: tutela provisória e tutela definitiva ou final; tutela definitiva ou final 
concedida na sentença ou por meio de decisão interlocutória; tutela satisfativa e tutela cautelar; tutela satisfativa 
de certificação e tutela satisfativa de efetivação; tutela de urgência e tutela da evidência (relação com os 
princípios da efetividade e da isonomia); tutela concedida em caráter antecedente e tutela concedida em caráter 
incidental; tutela “antecipada” segundo o legislador; tutela provisória e tutela liminar. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 120; 235; 332; 
356, 562; e 918.  

Aula  20 

Tempo total: 2:37:35 

Tempo por bloco: 

1       00:44:52 

2       00:37:24 

3       00:36:44 

4       00:38:35 

Tutela provisória (2ª parte: análise pontual) – arts. 294 a 311 

Temas abordados – Tutela provisória fundada em urgência e fundada na evidência. Tutela provisória de 
urgência cautelar e “antecipada” (satisfativa), concedidas em caráter antecedente ou incidental.  Custas 
processuais no requerimento de tutela provisória em caráter incidental. Disposições gerais a respeito da tutela 
provisória: efeitos do ato decisório concessivo; poder geral de efetivação da decisão concessiva; relação entre 
efetivação da decisão concessiva e cumprimento provisório da sentença; concessão “ex officio”; responsabilidade 
objetiva da parte em razão da obtenção de decisão concessiva; motivação da decisão; e competência.  Exigências 
legais para concessão da tutela provisória de urgência.  Possibilidade de exigência de caução para efetivação da 
decisão concessiva de tutela provisória de urgência. Concessão da tutela provisória de urgência liminarmente ou 
após justificação prévia. Risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva de tutela provisória de 
urgência. Modos de efetivação da tutela provisória cautelar.  Poder geral de cautela. Disposições específicas sobre 
responsabilidade objetiva da parte em razão da obtenção de tutela provisória cautelar. Tutela “antecipada” 
(provisória de urgência satisfativa) requerida em caráter antecedente: aditamento da petição inicial; efeitos da 
falta de aditamento; possibilidade de estabilização dos efeitos da decisão; relação com o procedimento monitório; 
distinção de coisa julgada; e aspectos gerais e prazo para propositura de demanda objetivando revisão, reforma 
ou invalidação da decisão cujos efeitos foram estabilizados. Tutela provisória cautelar requerida em caráter 
antecedente: exigências formais da petição inicial; fungibilidade; prazo para contestação; revelia; procedimento; 
prazo para formulação do pedido principal; cessação da eficácia da decisão concessiva de tutela provisória 
cautelar concedida em caráter antecedente; e coisa julgada.  Tutela provisória da evidência: exigências formais 
para concessão; relação com perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo; hipótese legais; e 
possibilidade de concessão liminar. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 139, IV; 489 e 
seu § 1º; 520; 536; 538; e 701.  

Aula 21 

Tempo total: 2:29:54 

Tempo por bloco: 



 

 

 

 

1       00:35:51 

2       00:40:40 

3       00:38:39 

4       00:34:44 

Petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento – arts. 319 a 331 

Temas abordados – Requisitos da petição inicial.  Ausência da alusão a requerimento de citação. Inovações na 
qualificação das partes: indicação, quanto ao autor e ao réu, da existência de união estável, dos números de 
inscrição no CPF ou no CNPJ e do endereço eletrônico; incidência dos princípios da cooperação e da primazia da 
decisão de mérito.  Indicação da opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 
mediação: incidência do princípio do estímulo estatal à autocomposição; consequências do silêncio do autor 
quanto à opção.  Necessidade de emenda ou de complementação da petição inicial: prazo; incidência dos 
princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação (dever de esclarecimento).  Pedido: pedido certo e 
pedido implícito.  Interpretação do pedido. Determinação qualitativa e determinação quantitativa do pedido. 
Hipóteses de formulação de pedido genérico (quantitativamente indeterminado): reflexos quanto aos pedidos de 
indenização por danos morais. Pedido alternativo.  Cumulação imprópria de pedidos: cumulação alternativa e 
cumulação subsidiária.  Distinção entre pedido alternativo e cumulação alternativa de pedidos.  Cumulação 
própria de pedidos: requisitos; incidência do princípio da adequação do procedimento. Aditamento e alteração do 
pedido e da causa de pedir: unificação dos regimes jurídicos. Indeferimento da petição inicial: reorganização 
legislativa do tema e incidência do princípio da primazia da decisão de mérito. Inépcia: novas hipóteses e 
supressão da referência a inépcia por impossibilidade jurídica do pedido. Ilegitimidade passiva: reflexos das 
normas extraíveis dos arts. 338 e 339. Falta de atendimento a exigências específicas para o advogado que 
postula em causa própria. Novo regime da apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial: 
impossibilidade de juízo de admissibilidade do recurso de apelação; possibilidade de juízo de retratação; citação 
do réu em caso de juízo de retratação negativo; intimação do réu a respeito do trânsito em julgado da sentença 
de indeferimento. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 43; 59; 73; 
106; 134; 312; 318; 334; 338; 339; 341; 489, caput e § 3º; 493; e 515. 

Improcedência liminar do pedido – art. 332  

Temas abordados – Aspectos gerais: vínculo com os precedentes judiciais obrigatórios e reposicionamento da 
pronúncia de prescrição e de decadência. Compatibilização das hipóteses previstas no caput do art. 927 com as 
previsões contidas no caput do art. 332. Regime recursal: impossibilidade de juízo de admissibilidade do recurso 
de apelação; possibilidade de juízo de retratação; citação do réu em caso de juízo de retratação negativo; 
intimação do réu a respeito do trânsito em julgado da sentença de improcedência liminar do pedido. 

Outro dispositivo do CPC-2015 relacionado ao tema e mencionado na aula – art. 927. 

Aula 22 

Tempo total: 2:23:02 

Tempo por bloco: 

1       00:34:37 

2       00:37:07 

3       00:35:54 



 

 

 

 

 

4       00:35:24 

Procedimento comum e audiência de conciliação ou de mediação – arts. 318 e 334 

Temas abordados – Aspectos gerais do procedimento comum: topologia dos dispositivos.  Audiência de 
conciliação ou de mediação. Preservação de prazo mínimo entre a data da designação e a data da audiência. 
Preservação de prazo mínimo entre a data da citação e a data da audiência. Atuação do conciliador ou mediador. 
Possibilidade de desmembramento da audiência.  Intimação do autor. Hipótese de não designação da audiência.  
Hipótese de cancelamento da audiência designada: momento para manifestação de desinteresse pelo autor; 
prazo para manifestação de desinteresse pelo réu; peculiaridades da manifestação de desinteresse em caso de 
litisconsórcio passivo.  Possibilidade de realização da audiência por meio eletrônico.  Efeitos do não 
comparecimento injustificado. Possibilidade de as partes constituírem representantes para atuação na audiência. 
Intervalo mínimo a ser observado nas pautas, entre as audiências de conciliação e de mediação. Estudo das 
principais variações do procedimento comum.  Primeira variação: petição inicial apresentada e indeferida por 
defeito sanável, sem apelação.  Segunda variação: petição inicial apresentada e indeferida por defeito insanável, 
sem apelação; ponto do defeito discutido na petição inicial ou ponto do defeito não discutido na petição inicial e 
adoção, pelo magistrado, do entendimento de que não é necessário o contraditório prévio. Terceira variação: 
petição inicial apresentada e indeferida por defeito insanável, sem apelação; ponto do defeito não discutido na 
petição inicial e adoção, pelo magistrado, do entendimento de que o contraditório deve ser prévio.  Quarta 
variação: improcedência liminar do pedido, sem apelação; motivo da improcedência discutido na petição inicial ou 
motivo da improcedência não discutido na petição inicial e adoção, pelo magistrado, do entendimento de que não 
é necessário o contraditório prévio.  Quinta variação: improcedência liminar do pedido, sem apelação; motivo da 
improcedência não discutido na petição inicial, com adoção, pelo magistrado, do entendimento de que o 
contraditório deve ser prévio.  Sexta variação: ausência de motivo para indeferimento da petição inicial e para 
improcedência liminar do pedido; o processo versa sobre direitos que não admitem autocomposição.  Sétima 
variação: ausência de motivo para indeferimento da petição inicial e para improcedência liminar do pedido; o 
processo versa sobre direitos que admitem autocomposição; ocorre autocomposição na audiência de conciliação 
ou de mediação.  Oitava variação: ausência de motivo para indeferimento da petição inicial e para improcedência 
liminar do pedido; o processo versa sobre direitos que admitem autocomposição; não ocorre autocomposição na 
audiência de conciliação ou de mediação.  Nona variação: ausência de motivo para indeferimento da petição 
inicial e para improcedência liminar do pedido; o processo versa sobre direitos que admitem autocomposição; 
autor manifesta desinteresse na autocomposição; audiência de conciliação ou de mediação designada; réu requer 
cancelamento da audiência.  Estudo das principais variações do processamento da apelação em casos de 
indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Primeira variação: juízo de retratação 
positivo. Segunda variação: juízo de retratação negativo e negativa de provimento ao recurso pelo tribunal. 
Terceira variação: juízo de retratação negativo e provimento do recurso pelo tribunal. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 10; 77; 165 a 
175; 219 e seu parágrafo único; 321; 331, caput e §§ 1º e 3º; 332, caput, e §§ 1º a 4º; 334, caput e §§ 3º a 5º; 
335, caput e § 1º; 350; 351; 356; 357, caput e §§ 1º a 3º; 485, I; 487, III; e 927, caput. 

Aula 23 

Tempo total: 2:24:28 

Tempo por bloco: 

1       00:37:17 

2       00:41:03 

3       00:33:32 

4       00:32:36 



 

 

 

 

 

Contestação – arts. 335 a 342 

Temas abordados – Estudo da identificação do dia do começo do prazo para contestar. Primeira hipótese: 
designação da audiência de conciliação ou de mediação; audiência realizada; ocorrência de autocomposição. 
Segunda hipótese: designação da audiência de conciliação ou de mediação; audiência realizada; não ocorre 
autocomposição. Terceira hipótese: designação da audiência de conciliação ou de mediação; audiência 
cancelada; réu único; Quarta hipótese: designação da audiência de conciliação ou de mediação; audiência 
cancelada; litisconsórcio passivo. Quinta hipótese: sem designação da audiência de conciliação ou de mediação; 
réu único.  Sexta hipótese: sem designação da audiência de conciliação ou de mediação; litisconsórcio passivo. 
Sétima hipótese: sem designação da audiência de conciliação ou de mediação; litisconsórcio passivo; desistência 
em relação a réu ainda não citado.  Concentração da defesa na peça contestatória.  Conteúdo da peça 
contestatória. Questões que devem ser suscitadas antes da abordagem do mérito: inclusão das alegações de 
incompetência relativa, de incorreção do valor da causa, de indevida concessão do benefício de gratuidade da 
justiça e de continência como causa de extinção do processo sem a resolução do mérito. Efeitos da falta de 
alegação de existência de convenção de arbitragem. Inovações quanto à arguição de ilegitimidade passiva ou de 
inexistência de responsabilidade pelo prejuízo alegado pelo autor. Alegação de incompetência absoluta ou 
relativa: possibilidade de apresentação da contestação no foro do domicílio do réu. Ônus da impugnação 
específica das alegações fáticas feitas pela parte autora. Matérias de defesa que podem ser alegadas depois da 
contestação.  

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 54; 56; 57; 
64; 231; 239; 334 e seus §§; e 486, § 3º. 

Reconvenção – art. 343 

Temas abordados – Aspectos gerais: relação entre a reconvenção e a demanda cuja propositura deu 
nascimento ao processo.  Possibilidade de inclusão de terceiro como litisconsorte ativo e/ou passivo da 
reconvenção.  Reconvenção e revelia do reconvinte em relação à demanda contra ele proposta. 

  

Revelia – arts 344 a 346  

Temas abordados – Aspectos gerais: abrandamento do tratamento dado ao réu revel.  Efeito da revelia. 
Hipóteses de exclusão da produção do efeito da revelia.  Deflagração dos prazos quanto ao réu revel. 
Possibilidade de produção, pelo réu revel, de provas contrapostas às alegações fáticas feitas pelo autor. 

Outro dispositivo do CPC-2015 relacionado ao tema e mencionado na aula – art. 349. 

Aula 24 

Tempo total: 2:12:01 
Tempo por bloco: 
1       00:34:36 
2       00:30:19 
3       00:31:35 
4       00:35:31 

Providências preliminares – arts. 347 a 353 

Temas abordados – Aspectos gerais: relação entre a supressão da possibilidade de propositura de ação 
declaratória incidental e o novo regime da coisa julgada.  Principais possibilidades de adoção de providências 
preliminares: réu revel preso: réu revel citado por edital ou por mandado com hora certa; réu revel citado por 
outros meios, com e sem a produção do efeito da presunção de veracidade das alegações fáticas feitas pela parte 
autora; contestação acompanhada de prova documental; apresentação de defesa peremptória ou dilatória contra 
a admissibilidade do exame do mérito da causa; arguição de ilegitimidade passiva ou de inexistência de 
responsabilidade pelos prejuízos alegados pelo autor; alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor; réplica acompanhada de prova documental; contestação à reconvenção acompanhada de prova  



 

 

 

 

 

documental; intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica; intervenção de terceiros; imposição 
legal da presença, no processo, de entes específicos; existência de defeito sanável.  

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 72, II, 
parágrafo único; 121, parágrafo único; 178, caput; 218, § 3º; 337; 338; 339; 341; 345, I a IV; 346, parágrafo 
único; 437, caput e § 1º; 503; e 1.054. 

  

Julgamento conforme o estado do processo (1ª parte): julgamento antecipado total e parcial do 
mérito – arts. 354 a 356  

Temas abordados – Aspectos gerais. Julgamento antecipado do pedido. Julgamento antecipado parcial do 
mérito: natureza do ato decisório; hipóteses de proferimento da decisão; cotejo entre sentença e decisão por 
meio da qual é julgado antecipada e parcialmente o mérito da causa; possibilidade de liquidação da obrigação; 
cumprimento provisório e definitivo da decisão; hipóteses de necessidade de caução; possibilidade de a decisão 
ser coberta pelos efeitos da coisa julgada material; identificação do dia do começo do prazo para propositura de 
ação rescisória; recurso cabível; questionamentos a respeito do efeito suspensivo do recurso cabível e da 
possibilidade de interposição por meio de incidente de adesão. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 344; 349; 485; 
487; 489, caput; 975; 997; 1.012; 1.015, II; e 1.019. 

Aula 25 – art. 357 

Tempo total: 2:13:47 
Tempo por bloco: 
1       00:33:54 
2       00:29:16 
3       00:32:14 
4       00:38:23 

Julgamento conforme o estado do processo (2ª parte): decisão de saneamento e de organização do 
processo – art. 357 

Temas abordados – Aspectos gerais. Hipóteses de exclusão do proferimento da decisão de saneamento e de 
organização do processo. Conteúdo do ato decisório. Resolução das questões processuais pendentes.  
Organização da atividade instrutória. Rol de testemunhas: identificação do momento para apresentação; número 
de testemunhas; possibilidade de alteração do número máximo. Determinação de produção de prova pericial: 
estabelecimento de calendário para a perícia e distinção do calendário a que se refere o art. 191. Definição da 
distribuição do ônus da prova. Delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito: questões 
a serem consideradas; relação com o direito fundamental ao contraditório; relação com a norma extraível do 
texto do art. 489, § 1º, IV.  Designação da audiência de instrução e julgamento: intervalo mínimo a ser 
observado nas pautas, entre as audiências de instrução e julgamento.  Possibilidade de as partes pedirem 
esclarecimentos ou solicitarem ajustes: prazo; distinção do recurso de embargos de declaração;  incidência do 
princípio da cooperação. Estabilidade da decisão de saneamento e de organização: limites; recorribilidade; 
relação com a estabilidade do processo.  Delimitação consensual, pelas partes, das questões de fato sobre as 
quais recairá a atividade probatória  e das questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Saneamento 
cooperativo do processo: hipóteses de cabimento; incidência do princípio da cooperação; vantagens de ordem 
prática. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 10; 191, §§ 1º 
e 2º; 354; 355; 373; 465; 485; 487, I a III; 489, caput, § 1º, IV; 1.009, § 1º; e 1.015, XI. 

Audiência de instrução e julgamento – arts. 358 a 368  

Temas abordados – Tentativa de conciliação. Poder de polícia do juiz. Sequência de produção das provas. 
Adiamento. Cisão: hipóteses; consentimento das partes. Alegações finais orais e escritas: prazos sucessivos.  



 

 

 

 

 

Conteúdo da ata. Hipótese em que a ata deve ser assinada também pelas partes.  Possibilidade de gravação da 
audiência pelo Poder Judiciário ou diretamente pelas partes (desnecessidade de autorização judicial). 

Outro dispositivo do CPC-2015 relacionado ao tema e mencionado na aula – art. 459. 

Aula 26 

Tempo total: 2:10:12 
 
Tempo por bloco: 
 
1       00:36:16 
 
2       00:31:57 
 
3       00:33:07 
 

4       00:28:52 

Direito probatório – parte geral (com ônus da prova) – arts. 369 a 380 

Temas abordados – Relação entre dispositivos de natureza probatória e os princípios da segurança jurídica, do 
contraditório, da cooperação, da eficiência, da duração razoável do processo, da isonomia e do respeito ao 
autorregramento da vontade no processo.  Direito intertemporal em matéria probatória.  Prova emprestada.  
Aquisição processual da prova e sua relação com a admissibilidade e com a valoração da prova. Negócios 
jurídicos processuais probatórios típicos e atípicos. Relação entre as inovações promovidas pelo CPC-2015 e as 
normas probatórias presentes no CC-2002.  Autonomia do direito de produzir prova. A parte como destinatária da 
prova. Recorribilidade das decisões de natureza probatória. Novo regramento da formação do convencimento do 
julgador em matéria probatória.  Direito fundamental de não produzir prova contra si mesmo.  Poder geral de 
efetivação das decisões judiciais em matéria probatória. Ônus da prova: distribuições estática e dinâmica; 
distribuição dinâmica pelo juiz e pelas partes; exigências para a distribuição dinâmica pelo juiz; prova unilateral e 
bilateralmente diabólica; situações de inesclarecibilidade; relação com os princípios da isonomia, do contraditório 
e da boa-fé. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 139, IV; 157; 
190; 297; 341; 344; 357; 381; 385; 389; 400; 403; 453; 455; 456; 459; 461; 471; 1.015, II, VI e XI; e 1.047. 

Aula 27 

Tempo total: 2:20:42 
 
Tempo por bloco: 
 
1       00:35:28 
 
2       00:34:17 
 
3       00:27:06 
 

4       00:43:51 

Direito probatório – parte especial: produção antecipada da prova, ata notarial, depoimento 
pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa e prova documental – arts. 381 a 441 

 



 

 

 

 

 

Temas abordados – Produção antecipada da prova: principais características; natureza; hipóteses de 
cabimento; possibilidade de requerimento incidental; arrolamento meramente probatório; justificação; 
competência (critério determinativo, regramento da prevenção e atribuição de competência federal a juízo 
estadual – cotejo com o art. 15, II, da Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966); conteúdo da petição inicial; citação; 
possibilidade de inclusão de terceiro; conteúdo da sentença; possibilidade de exercício de contradireito pelo réu 
(exigências formais e recorribilidade da decisão de indeferimento); possibilidade de apresentação de defesa; 
recorribilidade da sentença e das decisões interlocutórias de mérito. Ata notarial: histórico legislativo; hipótese de 
cabimento; natureza; valoração; inclusão de dados de imagem e de som gravados em arquivo eletrônico.  
Depoimento pessoal: ordenado pelo juiz e requerido pela parte; possibilidade de aplicação da pena de confissão; 
possibilidade de uso de recursos tecnológicos de comunicação para evitar a expedição de cartas; fatos a respeito 
dos quais a parte não é obrigada a depor (relação com o regramento do CC-2002). Confissão: compatibilização, 
com o CC-2002 e com o próprio CPC-2015, de dispositivos a respeito da validade e da eficácia da confissão. 
Exibição de documento ou coisa: poder geral de efetivação das decisões judiciais referentes a exibição.  Prova 
documental: modernização; novas hipóteses de presunção de autenticidade de documento; valoração da prova 
documental contendo, em ponto substancial, entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento; incidente de falsidade 
documental (prazo para arguição e para defesa; sobrevivência da ação declaratória incidental; retirada, pela 
parte que o apresentou, de documento cuja falsidade foi arguída); exigência para a exposição, pelo juiz, de 
documento consistente em reprodução cinematográfica ou fonográfica; admissibilidade de documento 
apresentado posteriormente e sua relação com o princípio da boa-fé processual; prazo e conteúdo da 
manifestação da parte a respeito de documento apresentado pela parte contrária; possibilidade de dilatação do 
prazo para manifestação sobre documento; documentos eletrônicos. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 19; 139, VI, 
VIII; e 1.015, II. 

Aula 28 

Tempo total: 2:11:48 
 
Tempo por bloco: 
 
1       00:38:27 
 
2       00:31:29 
 
3       00:28:03 
 

4       00:33:49 

Direito probatório – parte especial: prova testemunhal e prova pericial – arts. 442 a 480 

Temas abordados – Prova testemunhal: força probatória; incapacidade, impedimento e suspeição para depor 
como testemunha; fatos a respeito dos quais a testemunha não é obrigada a depor; momento para deliberação, 
pelo juiz, a respeito da necessidade de produção da prova testemunhal; identificação do momento para 
apresentação do rol de testemunhas; qualificação da testemunha; possibilidade de uso de recursos tecnológicos 
de comunicação para evitar a expedição de cartas; testemunhos egrégios; possibilidades de designação, pelo 
juiz, de dia, hora e local para a tomada de testemunhos egrégios; adoção do sistema da imediação para 
intimação da testemunha (intimação da testemunha pelo advogado da parte que a arrolou); forma da intimação 
pelo advogado; consequência da falta de intimação pelo advogado; hipóteses de intimação da testemunha pela 
via judicial; negócio jurídico processual probatório tendo por objeto a inversão da ordem de tomada de 
depoimento das testemunhas; adoção do sistema da imediação para a formulação de perguntas (perguntas 
diretamente formuladas pelos advogados); documentação do testemunho. Prova pericial: exigência formal para 
atuação como perito; possibilidade de nomeação de órgão técnico ou científico; incidência do princípio da 
impessoalidade para a nomeação de perito; sistema de avaliação da qualificação técnica dos peritos; sanções ao  



 

 

 

 

 

perito que atuar com dolo ou culpa; momento para deliberação, pelo juiz, a respeito da necessidade de produção 
da prova pericial; prova técnica simplificada (qualificação técnica do expert, forma de produção e participação das 
partes);  arguição de impedimento e suspeição do perito; atos a serem praticados pelo perito logo após a ciência 
da nomeação; procedimento para fixação do valor dos honorários periciais; possibilidade de pagamento 
antecipado parcial dos honorários periciais; redução da remuneração do perito em caso de perícia inconclusiva ou 
deficiente; acesso e acompanhamento das diligências periciais pelos assistentes técnicos; substituição do perito, 
obrigação de restituir valor recebido por não trabalho não realizado e execução em caso de não restituição; 
escolha consensual do perito; negócio jurídico processual de instituição de arbitragem de fato; conteúdo do laudo 
pericial; limites da atuação do perito; prorrogação de prazo para apresentação do laudo pericial; dever de 
esclarecimento do perito; formulação de quesitos explicativos; situações de preferência legal para realização de 
perícia envolvendo casos de concessão da gratuidade da justiça; valoração da prova pericial pelo juiz.  

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 156; 357, II, 
§§ 3º a 8º; e 371. 

 

Aula 29 

Tempo total: 2:17:02 
 
Tempo por bloco: 
 
1        00:30:35 
 
2        00:32:25 
 
3        00:36:15 
 

4        00:37:47 

 

Sentença (1ª parte) – arts. 17, 18 e 485 

Temas abordados – tutela definitiva concedida na sentença ou concedida por meio de decisão interlocutória.  
Topologia do dispositivo que contém o elenco das situações em que não há exame do mérito.  Cotejo geral entre 
o CPC-1973 e o CPC-2015, quanto às hipóteses em que o mérito da causa não é apreciado.  Não resolução do 
mérito da causa por indeferimento da petição inicial: novas hipóteses de inépcia; exclusão da referência a 
“impossibilidade jurídica do pedido”.  Não resolução do mérito por negligência das partes e por abandono do 
autor: relação com a regra fundamental do desenvolvimento do processo por impulso oficial; alteração do prazo 
para que a parte supra a falta; absorção do enunciado n. 240 da súmula do STJ. Não resolução do mérito da 
causa por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo: elenco 
dos chamados “pressupostos processuais”; distinção entre os pressupostos “stricto sensu” (“pressupostos de 
existência”) e requisitos (“pressupostos de validade”). Não resolução do mérito da causa por reconhecimento da 
existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada: relação com os requisitos (“pressupostos de 
validade”) objetivos extrínsecos do processo.  Não resolução do mérito da causa por ausência de legitimidade ou 
de interesse processual: proscrição da categoria das “condições da ação”; novo enquadramento das situações 
que antes eram consideradas de “impossibilidade jurídica do pedido”; deslocamento da legitimidade e do 
interesse processual para a categoria dos “pressupostos processuais”; reconhecimento legislativo de que o exame 
da legitimidade e do interesse está ligado a qualquer ato postulatório; exame da legitimidade e do interesse à luz 
da dinâmica processual; noções de legitimidade ordinária e de legitimidade extraordinária; legitimação 
extraordinária fruto da celebração de negócio jurídico processual; exame da possibilidade de transferência e/ou 
de ampliação, por meio de negócio jurídico processual, da legitimação ativa e da legitimação passiva; forma de 
ingresso do legitimado ordinário no processo em que atua o legitimado extraordinário. Não resolução do mérito 
da causa por acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem ou em razão de o árbitro 
reconhecer sua competência: regra da “Kompetenzkompetenz” do juízo arbitral. Não resolução do mérito da 
causa por homologação de desistência: critério para exigir consentimento do réu; limite temporal para que o 
requerimento de homologação de desistência seja apresentado. Não resolução do mérito da causa por morte da 
parte, quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Elenco das situações elencadas no 
“caput” do art. 485, quanto às quais o juiz pode tomar conhecimento de ofício.  Possibilidade de 
responsabilização objetiva do réu pelas despesas do retardamento, pela não alegação, tempestiva, da ocorrência  



 

 

 

 

 

 

de situações quanto às quais o juiz pode tomar conhecimento de ofício.  Incidência, quanto às hipóteses previstas 
no “caput” do art. 485, do princípio da primazia da decisão de mérito. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 2º, 190, 203, 
316 e 317.  

Aula 30 

Tempo total: 2:21:03 
 
Tempo por bloco: 
 
1        00:31:13 
 
2        00:37:27 
 
3        00:32:06 
 

4        00:40:17 

 

Sentença (2ª parte) – arts. 486 a 488 

Temas abordados – Pronunciamento judicial que não resolve o mérito e a regra geral da possibilidade de nova 
propositura da demanda: hipóteses de exceção e relação entre as hipóteses de exceção e a possibilidade de 
propositura de demanda rescisória.  Reconhecimento da existência de coisa julgada de conteúdo processual. 
Perempção. Estudo das situações em que há resolução do mérito. Razões da referência a “ação” e a 
“reconvenção”. Decisão a respeito da ocorrência de decadência ou de prescrição: cotejo com a redação do art. 
269, IV, do CPC-1973; decisão de ofício a respeito da ocorrência de decadência legal e de decadência 
convencional; decisão de ofício a respeito da ocorrência de prescrição; relação do instituto da prescrição com o 
direito positivo; conteúdo moral da decisão que reconhece a ocorrência da prescrição; relação da prescrição com 
a possibilidade de cobrança do equivalente ou do dobro do que houver sido cobrado indevidamente (CC, art. 
940); prescrição como contradireito disponível; prescrição como exceção substancial submetida, quanto à 
possibilidade de reconhecimento de ofício,  ao regime jurídico das objeções; relação entre o reconhecimento, de 
ofício, da decadência legal e da prescrição e os princípios do contraditório e do autorregramento da vontade no 
processo; situação peculiar dos grupamentos humanos aos quais o sistema constitucional dedica especial 
proteção.  Homologação de autocomposição: reconhecimento da procedência do pedido formulado da demanda 
originariamente proposta e na demanda reconvencional; transação; renúncia à pretensão formulada na demanda 
originariamente proposta e na demanda reconvencional. Aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito. 
Premissas para a adequada interpretação do texto do art. 489: primeiras noções sobre precedentes judiciais e 
relação entre precedente judicial e fundamentação das decisões judiciais; a criatividade como característica da 
atividade jurisdicional; relação entre norma jurídica individualizada e coisa julgada: relação entre (i) norma 
jurídica geral criada para o caso concreto, (ii) fundamentação da decisão judicial e (iii) precedente judicial; 
tendência à universalização da norma jurídica geral criada para o caso concreto elementos do precedente judicial; 
importância da identificação do caso concreto; importância da identificação dos argumentos jurídicos utilizados na 
formação do precedente; núcleo do precedente; elenco dos precedentes obrigatórios; arsenal de sustentação da 
eficácia dos precedentes obrigatórios. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 311, II; 332, 
caput, IV; 489; 496, § 4º; 927; 932, IV e V; e 966, caput e § 2º.  

 

Aula 31 
 
Tempo total: 2:22:05 
 
Tempo por bloco: 
 
1 00:35:38 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

2 00:30:12 
 
3 00:31:10 
 

4 00:45:05 

 

Sentença (3ª parte) – arts. 489 a 501 

Temas abordados – Elementos essenciais da sentença. Revalorização do relatório: necessidade de identificação 
do caso.  Exame quanto à necessidade de relatório nas decisões interlocutórias por meio das quais é julgado 
antecipada e parcialmente o mérito da causa. Fundamentação e o dispositivo da sentença.  Interpretação das 
decisões judiciais. Fundamentação como ônus das partes e dever do juiz e do perito. Hipóteses de presunção de 
falta de fundamentação das decisões judiciais: decisão em que o órgão julgador se limita à indicação, à 
reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 
decisão em que há o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 
incidência no caso; decisão em são invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
decisão em que não há enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; decisão em que o órgão julgador se limita a invocar precedente 
obrigatório, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se 
ajusta àqueles fundamentos; decisão em que o órgão julgador deixa de seguir enunciado de súmula, 
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento.  Natureza exemplificativa do elenco constante no § 1º do art. 489. 
Dever de justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, no caso de ocorrência da chamada 
“colisão entre normas”. Requisitos específicos da decisão proferida nos casos em que é pedida a imposição da 
obrigação de pagar quantia.  Hipoteca judiciária: tipo de decisão que constitui título constitutivo; requisitos para 
realização; comunicação à parte contrária; responsabilização em caso de prejuízo à parte contrária. Remessa 
necessária: ampliação das hipóteses de dispensa: dispensa em razão do valor; dispensa em razão da matéria. 
Julgamento das demandas relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa distinta de dinheiro.  
Tutela inibitória de ilícito. Tutela de remoção de ilícito. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 311; 332; e 
496, caput, e § 4º; 932, IV e V. 

 

Aula (gravação antecipada) 
 
Tempo total: 2:43:19 
 
Tempo por bloco: 
 
1 00:37:31 
 
2 00:36:41 
 
3 00:35:37 
 

4 00:53:30 

 

Direito intertemporal no novo CPC – arts. 14, 1.046, 1.047, 1.049, 1.052, 1.054, 1.056, 1.057 e 
1.063.  

Temas abordados – Problemática envolvendo o direito intertemporal. Limites constitucionalmente postos. 
Incidência das normas extraíveis da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).  Revogação do 
CPC-1973. Especificidade da aplicação do direito intertemporal no âmbito do Direito Processual Civil. Identificação 
das situações em que normas passam e não passam pelo campo de incidência do direito intertemporal. 
Consequências da prática de atos processuais sem observância do direito intertemporal. Sistema da unidade 
processual.  Sistema das fases processuais. Sistema do isolamento dos atos processuais. Identificação das 
situações em que há opção, no CPC-2015, pelo sistema da unidade processual ou pelo sistema das fases 
processuais: procedimento sumário, procedimentos especiais, matéria probatória, prescrição intercorrente em  



 

 

 

 

processo de execução, coisa julgada, execução contra devedor insolvente. Aplicação supletiva do CPC-2015 a 
procedimentos especiais.  Regramento a respeito dos procedimentos mencionados no art. 1.218 do CPC-1973. 
Interpretação das remissões, em leis extravagantes, a dispositivos do CPC-1973.  Regramento especial a respeito 
da primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica. Competência dos juizados especiais cíveis 
para processamento e julgamento das causas a que se refere o revogado art. 275, II, do CPC-1973.  Situações-
problema, de ordem prática, envolvendo a aplicação do direito intertemporal, relativas a prazos processuais, a 
recursos e a honorários advocatícios sucumbenciais. 

Outros dispositivos do CPC-2015 relacionados aos temas e mencionados na aula – arts. 200; 219; 356; 
487; e 503. 

b) – AULAS A SEREM DISPONIBILIZADAS (O CONTEÚDO ANALÍTICO DE CADA UM DOS TEMAS SERÁ 
EXPOSTO APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA AULA RESPECTIVA) 

– Coisa julgada.  

– Cumprimento provisório e definitivo da sentença. 

– Principais procedimentos especiais. 

– Principais aspectos da execução fundada em título extrajudicial. 

– Precedentes judiciais  

– Incidente de assunção de competência. 

– Ação rescisória 

– Incidente de resolução de demandas repetitivas. 

– Reclamação. 

– Recursos: disposições gerais, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, 
recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. Recursos repetitivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


