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@proftorques

COMPETÊNCIA ABSOLUTA COMPETÊNCIA RELATIVA

interesse público interesse particular 

alegada em preliminar de 
contestação.

* poderá ser alegada a qualquer 
tempo, por qualquer das partes.

alegada pelo réu em preliminar 
de contestação

* gera preclusão (prorrogação da 
competência)

conhecimento provado ou de 
ofício conhecimento provocado

não pode ser alterada por 
vontade das partes eleição de foro

não admite conexão e continência conexão e continência.

@proftorques

regras e fixação da competência
material, em razão da pessoa e
funcional.

regras de competência territorial
e competência sobre o valor da
causa.

Se houver violação à regra de competência (absoluta ou relativa), são
preservados os atos decisórios

* embora não haja competência há jurisdição

* os atos são preservados até análise pelo juiz efetivamente
competente.
ação rescisória (após trânsito em
julgado)

não cabe (prorrogação da
competência)

alteração superveniente da
competência implica o
deslocamento da causa para
outro juízo

não produz efeitos
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DEVERES DAS PARTES

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de
seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do
processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que
são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito;
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória
ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o
endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando
essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou
definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito
litigioso.
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 para caracterização, é necessária a prévia advertência do juiz

multa: de até 20% do valor da causa

* se o valor da causa for irrisório/inestimável, poderá ser multiplicado por até
10 salários mínimos

 será inscrita em dívida ativa e cobrada mediante execução fiscal

 valor arrecadado será revertido a fundo de modernização do Poder Judiciário

 não se aplica a multa aos advogados, membros do MP, membros da DP

 além da multa, poderá ser determinado

• restabelecimento do estado anterior

• impossibilidade de falar nos autos até purgação do atentado

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL
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Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará
cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos
próprios autos.

RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL

DESPESAS PROCESSUAIS: 
HONORÁRIOS
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 são devidos (cumulativamente)

• reconvenção;

• cumprimento de sentença, provisório ou definitivo;

• execução, resistida ou não; e

• recursos interpostos.

 parâmetro geral: “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa”

HONORÁRIOS

 Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial.

 Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros
moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da
decisão.

 Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa
própria.

 Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao
direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma
para sua definição e cobrança.

HONORÁRIOS
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GRATUIDADE DE JUSTIÇA

GRATUIDADE

 CONCEITO: insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários (PN + PJ)

 E SE PERDER A AÇÃO? Exigibilidade suspensa pelo período de 5
anos, período em que poderá ser cobrada, caso readquira
capacidade financeira.

 É necessário provar?
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 em relação à pessoa natural pressupõe-se a insuficiência, ao passo que
em relação à pessoa jurídica, faz-se necessário comprovar nos autos a
condição financeira.

 parte contrária pode impugnar (15 dias);

 juiz decidirá a respeito de acordo com elementos constantes dos autos;

 trata-se de benefício de caráter pessoal (não extensível ao litisconsorte ou
sucessor);

 recurso formulado por beneficiário dispensa preparo, exceto se esse
recurso tratar exclusivamente de honorários advocatícios, a não se que o
advogado também seja beneficiário da Justiça gratuita;

 a assistência do beneficiário por advogado não impede a concessão do
benefício.

GRATUIDADE

INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA E
AMICUS CURIAE
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INC. DES. DA PERS. JURÍDICA

• a pedido da parte
• ou do MP, quando intervir como fiscal da ordem jurídica

LEGITIMIDADE

• fase de conhecimento, cumprimento de sentença ou 
execução de título extrajudicial

• sócio será citado para se manifestar no prazo de 15 dias

PROCEDIMENTO

• acolhido o pedido, a alienação ou oneração de bens será 
considerada ineficaz em relação ao requerente

EFEITOS DO JULGAMENTO

INC. DES. DA PERS. JURÍDICA
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 conceito: terceiro que, espontaneamente, a pedido da parte ou por
provocação do órgão jurisdicional, intervém no processo para
fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão.

 autoriza-se o amicus curie quando envolver:

a) matéria relevante;

b) tema específico; e

c) repercussão social da controvérsia

AMICUS CURIE

NEGÓCIO JURÍDICO
PROCESSUAL
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abrange apenas direitos 
que admitem a 
autocomposição

partes podem estipular 
regras procedimentais 

ou dispor sobre posições 
processuais (ônus, 

poderes, faculdades e 
deveres).

pode ser firmado antes 
ou durante o processo.

não há a necessidade de 
participação do Juiz 

(homologação)

magistrado controlará a 
legalidade, recusando: a) em 

caso de nulidade; b) cláusula de 
adesão abusiva; c) negócio for 

estipulado com parte em situação 
de vulnerabilidade.

NJ TÍPICO: CALENDÁRIO PROCEDIMENTAL

espécie de negócio 
jurídico processual

possibilidade de as 
partes e o juiz fixarem 

calendário para a prática 
dos atos processuais.

dispensa a 
obrigatoriedade de 

intimação para os atos 
previstos no calendário.

somente é possível 
alterar a data do 

calendário previamente 
fixado, em situações 

excepcionais e mediante 
justificativa.
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CITAÇÃO

CI
TA

ÇÃ
O

regular ato de integração do demandado ao processo

irregular gera a invalidade (pressuposto de validade do 
processo)

comparecimento 
espontâneo

convalida eventual irregularidade da citação 
formal

prazo conta do comparecimento

desnecessidade

indeferimento da petição inicial

improcedência liminar do pedido
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(mesmo que ordenada por juízo incompetente)

• induz a litispendência;

• torna a litigiosa a coisa;

• constitui em mora o devedor;

* prescrição/decadência: a interrupção é operada desde o despacho
de ordena a citação (mas retroage à dada da propositura da ação)

** a prevenção ocorre em razão do registro/distribuição da ação (art.
59, do NCPC).

EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA

TUTELA PROVISÓRIA
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ESPÉCIES

antecipada

provisórias

satisfativa

urgentes

cautelar

conservativa

evidência

satisfativa

alta probabilidade

* aplicáveis a todas as tutelas provisórias

 podem ser revogadas ou alteradas a qualquer tempo.

 podem ser concedidas antecipada ou incidentalmente (enquanto
pendente a ação  fase de conhecimento, em sede de recurso, no
cumprimento de sentença).

 podem ser concedidas liminarmente ou mediante notificação da
parte contrária.

REGRAS GERAIS
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 tutela antecipada:

• perigo de dano; e

• plausibilidade do direito.

 tutela cautelar:

• risco ao resultado útil do processos; e

• plausibilidade do direito.

e a “irreversibilidade do dano” ou “dano de difícil reparação”?

CACTERIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

 ação inicial sumarizada (simplificada) cujo pedido principal é a
concessão da tutela cautelar: a) indicação da lide e do seu
fundamento; b) exposição sumária do direito; e c) requisitos.

 réu citado: 5 dias para defesa (indica provas);

 se contestar, segue o rito comum; caso não haja contestação,
presume-se aceito e o juiz decide em 5 dias.

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
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 efetivada, 30 dias para ação principal (sem renovação de custas)

 cessam efeitos da tutela cautelar:

1. não deduzir o pedido no prazo;

2. não efetivar a tutela no prazo de 30 dias;

3. improcedência ou extinção do pedido principal.

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE

 ação inicial sumarizada (simplificada) cujo pedido principal é a
concessão da tutela antecipada: a) informação de que se trata de
tutela provisória de urgência de natureza antecipada; b)
pretensão final (correspondência); c) conflito; d) requisitos (risco
ao resultado útil e probabilidade); e) valor da causa.

 na hipótese de concessão: 15 dias para aditar, após
procedimento comum;

 na hipótese de não-concessão: 5 dias para emendar para ação
principal sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
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 estabilização:

• decorre da não interposição do recurso (agravo de

instrumento);

• dois anos (revogação por ação revisional);

• coisa julgada?

TUTELA ANTECIPADA

 hipóteses de concessão:

• Abuso do direito de defesa ou de manifesto propósito

protelatório do réu.

• Alegações de fato comprovadas apenas com documentos e tese

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula

vinculante (liminar).

TUTELA DE EVIDÊNCIA
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 hipóteses de concessão:

• Ação de depósito, quando quem está com algum bem em razão

de contrato de depósito e não a entrega a quem de direito na

forma e prazos devidos, poderá a parte demandar tutela de

evidência com a cominação de multa em caso de não devolução

no prazo fixado (liminar).

• Petição instruída com prova documento suficiente dos fatos

constitutivos sem oposição razoável do réu.

TUTELA DE EVIDÊNCIA

INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL E

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
DO PEDIDO



10/11/2018

19

 admissibilidade: indeferimento da petição inicial:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

FASE POSTULATÓRIA

 admissibilidade: indeferimento da petição inicial:

 sentença sem resolução do mérito;

 atacável por apelação (15 dias);

 possibilidade de juízo de retratação (5 dias)

FASE POSTULATÓRIA
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 admissibilidade: improcedência liminar
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz,
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente
improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido
se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

FASE POSTULATÓRIA

CONTESTAÇÃO E
RECONVENÇÃO
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Art. 337. Incumbe ao réu, antes de
discutir o mérito, alegar:
I - inexistência ou nulidade da
citação;
II - incompetência absoluta e
relativa;
III - incorreção do valor da causa;
IV - inépcia da petição inicial;
V - perempção;
VI - litispendência;
VII - coisa julgada;
VIII - conexão;

VIII - conexão;
IX - incapacidade da parte, defeito
de representação ou falta de
autorização;
X - convenção de arbitragem;
XI - ausência de legitimidade ou de
interesse processual;
XII - falta de caução ou de outra
prestação que a lei exige como
preliminar;
XIII - indevida concessão do
benefício de gratuidade de justiça.

PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO

 preliminar de incompetência  a contestação poderá ser
protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será
imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por
meio eletrônico.
 preliminar de ilegitimidade Alegando o réu, na contestação, ser

parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o
juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para
substituição do réu.

PRELMINARES DE CONTESTAÇÃO
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prazo? 15 dias

regras:

 autônoma: desistência da ação ou a ocorrência de causa

extintiva não obsta o prosseguimento da reconvenção;

 pode ser proposta contra o autor e terceiro;

 pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro;

 possibilidade de reconvir sem contestar.

RECONVENÇÃO

PROVIDÊNCIAS
PRELIMINARES, 

JULGAMENTO ANTECIPADO
E DECISÃO SANEADORA
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 alegação de defesa indireta de mérito: fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor;

alegação de questões preliminares na contestação;

* réplica do autor no prazo de 15 dias nas duas hipóteses
acima.

 providências ligadas ao saneamento e à instrução do feito.

PROVIDÊNCIAS PRELIMIANRES

 parcial ou total

 hipóteses

 pedido incontroverso;

 não houver necessidade de produção de outras provas;

 réu revel e não existência de requerimento de prova.

JULGAMENTO ANTECIPADO
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Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do
processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade
probatória, especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do
mérito;
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

DECISÃO SANEADORA

RECURSO ADESIVO E
PREPARO
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 não constitui espécie de recurso, mas forma e interposição dos
recursos de apelação, RE e REsp.

 constitui exceção, pois o recurso adesivo está subordinado ao
recurso independente;

 será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente
fora interposto;

 não será conhecido se houver desistência do recurso principal
ou se ele for considerado inadmissível.

RECURSO ADESIVO

 conceito: custas do recurso + valor de porte e de remessa (esse
último não tem se o recurso for eletrônico)

 dispensados do preparo:

• MP

• Administração Direta (União, DF, Estados e Municípios)

• Autarquias

 não pagamento do preparo no prazo: a parte será intimada para
pagar o preparo em dobro, sob pena de deserção;

 pagamento a menor: a parte será intimada para complementar o
preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

PREPARO
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AGRAVOS

ESPÉCIES

agravo de 
instrumento

voltado para atacar decisões 
interlocutórias;

agravo interno
cabível contra decisões 

interlocutórias monocráticas do 
relator no tribunal;

agravo em REsp
e RExt

propiciar a análise de 
admissibilidade pelo órgãos 

superiores, viabilizando a análise 
dos recursos especiais e 

extraordinários.
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 hipóteses de cabimento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

AGRAVO DE INSTRUMENTO

 hipóteses de cabimento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
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 hipóteses de cabimento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO E
IMPUGNAÇÃO DE

SENTENÇA
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Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 [15 dias para
pagamento voluntário] sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.

IMP. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

matérias alegáveis

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo
correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde
que supervenientes à sentença.

IMP. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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 efeito suspensivo (exceção) requisitos:

1º – requerimento do executado;

2º - oferecimento de garantia por intermédio de penhora, caução
ou depósito; e

3º - execução capaz de gerar grave dano de difícil ou incerta
reparação.

EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO

EXECUÇÃO
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PROPOSITURA DA AÇÃO E CITAÇÃO DO EXECUTADO

1) Honorários: fixado de plano no despacho.

* Reduzido pela metade se houver pagamento no prazo de 3 dias.

** majorado até 20%:

a) rejeição dos embargos à execução; e

b) em razão do trabalho.

2) Averbação da execução (caput do art. 838, do NCPC)

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi
admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para
fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens
sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

3) Citação para pagar no prazo de 3 dias.

ARRESTO E PENHORA

4) Arresto dos bens e possibilidade citação com hora certa (art. 830,
do NCPC)

5) Penhora

a) Deve cobrir: principal + juros + custas + honorários do
advogado.

b) Não entra: bens impenhoráveis e inalienáveis.
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AVALIAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

6) avaliação pelo oficial de justiça, exceto se necessário
conhecimento especializado ou se o valor a execução comportar

7) possibilidade de ajudicação

8) a alienação far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial
eletrônico ou presencial.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
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AJUIZAMENTO

1ª forma (regra): os embargos são opostos no juízo da execução e
distribuídos por dependência.

2ª forma (exceção): caso haja penhora, avaliação ou alienação
executada por carta precatória, os embargos podem ser ajuizados:

a) no juízo deprecante (juízo da execução); ou

b) no juízo deprecado (juízo que processa a penhora, a avaliação
ou a alienação).

PARCELAMENTO

 requerimento de parcelamento da execução: 30% + 6X

* importa na renúncia ao direito de opor embargos

** não se aplica ao cumprimento de sentença

 efeito suspensivo

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
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Ajuizamento ou 
parcelamento (30% 
+ 6X) (prazo de 15 

dias) 

Admissibilidade 
(verificar se não é 
caso de rejeição 

liminar)

Decisão quanto aos 
efeitos.

Citação do 
exequente (15 dias)

Audiência (se 
necessário) Julgamento

MUITO OBRIGADO!
PROF. RICARDO TORQUES

@PROFTORQUES


