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Art. 203 do CPC: JUIZ: despacho, interlocutória, sentença (acórdão)

Art. 1.015: AGRAVO DE INSTRUMENTO: “é o recurso cabível
contras as decisões interlocutórias agraváveis”



DA EXTINÇÃO DO PROCESSO
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas

nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá
SENTENÇA. (.)

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput
pode dizer respeito a apenas PARCELA do processo (;), caso
em que será impugnável por agravo de instrumento.

SENTENÇA: 485 ou 487!
Art. 485- julgamento sem mérito

Art. 487 - julgamento com mérito: II - decidir, de ofício ou a requerimento,
sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento
da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a
renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.



DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - (total)

Art. 355. O juiz julgará ANTECIPADAMENTE o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando:

I- não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for REVEL, ocorrer o efeito previsto no
art. 344 e NÃO HOUVER requerimento de prova, na
forma do art. 349.

ART. 355 CPC: COMUM – DIA A DIA ADVOCACIA!!



DO JULGAMENTO ANTECIPADO TOTAL DO MÉRITO



DO JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito
quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela
deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento,
nos termos do art. 355.

Atente:

-a parte deve agravar no prazo de 15 dias;

-se ocorrer o trânsito em julgado da decisão, a
execução será definitiva!

ATENTE: decisão proferida com base neste artigo
é impugnável por agravo de instrumento (;)



DO JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO



-



DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

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.



-



DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – ART. 357
§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias,
findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação,
DELIMITAÇÃO CONSENSUAL DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO a
que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as
partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato
ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o
saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade
em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou
esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova
testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para
que as partes apresentem rol de testemunhas.



DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – ART. 357

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode
ser superior a 10, sendo 3, no máximo, para a prova de
cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de
testemunhas levando em conta a complexidade da causa
e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de
prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para
sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com
intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.



DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Processo conhecimento (e não na execução)

Instruir? (oral)

Art. 358. No dia e na hora designados, o juiz
declarará aberta a audiência de instrução e julgamento
e mandará apregoar as partes e os respectivos
advogados, bem como outras pessoas que dela devam
participar.

Art. 359. Instalada a audiência, o juiz tentará
conciliar as partes, independentemente do emprego
anterior de outros métodos de solução consensual de
conflitos, como a mediação e a arbitragem.



PODER DE POLÍCIA EM AUDIÊNCIA

Art. 360. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe:

I - manter a ordem e o decoro na audiência;

II - ordenar que se retirem da sala de audiência os
que se comportarem inconvenientemente;

III - requisitar, quando necessário, força policial;

IV - tratar com urbanidade as partes, os
advogados, os membros do Ministério Público e da
Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do
processo;

V - registrar em ata, COM EXATIDÃO, todos os
requerimentos apresentados em audiência.

CUIDADO: Registro de requerimentos em audiência gera preclusão!!!



ORDEM DE PRODUÇÃO DAS PROVAS ORAIS NA AIJ

Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência,
ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente:

I - o perito e os assistentes técnicos, que
responderão aos quesitos de esclarecimentos;

II - o autor e, em seguida, o réu (depoimento
pessoal);

III - as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu,
que serão inquiridas.

Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os
assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não
poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou
apartear, sem licença do juiz. (pela ordem Excelência!)
Atente: a ordem não é obrigatória, vide art. 139, VI CPC: “alterar a ordem de produção dos meios
de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela
do direito”



ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela
deva necessariamente participar;

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do
horário marcado (presume-se que é a figura do juiz: 7º do EOAB, direito do advogado retirar-se do recinto onde se encontra aguardando o
pregão para ato judicial, após 30 (trinta) minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante

comunicação protocolizada em juízo)

§ 1º O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não
o sendo, o juiz procederá à instrução.

AIJ É UMA FACULDADE PROCESSUAL DA PARTE

§ 2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo
advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma
regra ao Ministério Público.

DESPESAS (PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE)

§ 3º Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.

ATENTE: o advogado está autorizado a se retirar se o atraso superar a 30 minutos e deve
comunicarO FATO POR PETIÇÃO!

“Havendo prova de motivo justificado para a ausência da parte à audiência, o juiz deve adiá-la
independentemente da demonstração de prejuízo; este é, no caso, sempre presumido - RJTJERGS 189/273”



DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA E INTIMAÇÃO DAS PARTES
Art. 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou
a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da
sociedade de advogados para ciência da nova designação.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS RAZÕES FINAIS: FINALIDADE? REMISSIVAS?

Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor
e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua
intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um,

prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz (Alegações finais!).
1º Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que

formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo
grupo, se não convencionarem de modo diverso.

ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS
§ 2º Quando a causa apresentar QUESTÕES COMPLEXAS de fato ou de

direito, o debate oral poderá ser substituído por RAZÕES FINAIS ESCRITAS, que
serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público,
se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias,
assegurada vista dos autos.
Dica: alegações finais é a última oportunidade de as partes exporem as respectivas razões de defesa.



CONCENTRAÇÃO DOS ATOS EM AUDIÊNCIA

Art. 365. A audiência é una e contínua, podendo ser
EXCEPCIONAL E JUSTIFICADAMENTE CINDIDA na ausência
de perito ou de testemunha, desde que haja concordância
das partes.

Parágrafo único. Diante da impossibilidade de
realização da instrução, do debate e do julgamento no
mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data
mais próxima possível, em pauta preferencial.

EXCEPCIONAL, exemplos: falta de tempo necessário para a conclusão!

“Fora das hipóteses legais, não é lícito ao juiz fragmentar o procedimento de colheita da prova testemunhal,
deixando de inquirir, no mesmo dia, segundo a ordem e as cautelas da lei, todas as testemunhas arroladas. Se
ouve as do autor numa data e, em outra, as do réu, e há prejuízo para o autor, anula-se a instrução” (RT 688/77)

PROFERIMENTO DE SENTENÇA APÓS RAZÕES FINAIS - PRAZO IMPRÓPRIO

Art. 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões
finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo
de 30 (trinta) dias.



TERMO E DINÂMICA DA AIJ
Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo,
o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e
a sentença, se proferida no ato.

§ 1º Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz
rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio.

§ 2º Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do
Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes,
exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não
tenham poderes.

§ 3º O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia
autêntica do termo de audiência.

§ 4º Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste
Código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais.

§ 5º A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em
áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das
partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica.

§ 6º A gravação a que se refere o § 5º também pode ser realizada
diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização
judicial.



REGISTRO DOS ATOS EM AUDIÊNCIA

AUDIÊNCIA É PÚBLICA

Art. 368. A audiência será pública, ressalvadas as
exceções legais.

EXCEÇÕES – ART. 189 CPC, EXEMPLOS:

a) ações de família (separação, divórcio,

alimentos, investigação de paternidade, guarda

de filhos menores);

b) fatos que causam constrangimento à parte;

c) ECA



ALEGAÇÕES FINAIS OAB

DICAS “O problema dirá que já ocorreu audiência de
instrução, mas o juiz ainda não sentenciou”

Palavra técnica: “oferecer”

Termo mais adequado: “ALEGAÇÕES FINAIS POR
MEMORIAIS”

QUESTÃO OAB PENAL 2017: “O Ministério Público,
em sua MANIFESTAÇÃO DERRADEIRA, requereu a
condenação da ré nos termos da denúncia. Você,
como advogado(a) de Roberta, é intimado(a)...
Considerando apenas as informações narradas, na
condição de advogado(a) de Roberta, redija a peça
jurídica cabível...”



1- Prova: TJ-AC - 2016 - TJ-AC – Conciliador. A audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada:

A- Por convenção das partes B- Por vontade do Juiz Togado, sem motivação.

C- Por ausência da parte autora, sem motivação. D- Por ausência da parte ré, sem motivação.

Resposta: Art. 362. A audiência poderá ser adiada: I - por convenção das partes...

DICA CNJ: Juiz togado: juiz com formação jurídica obrigatória, ocupante do cargo em caráter vitalício.

JUIZ LEIGO: JUIZADOS ESPECIAIS!



2- Órgão: TJ-CE Prova: Instituto Consulplan - 2019 - TJ-CE - Juiz Leigo

Conforme dispõe o Código de Processo Civil, na
audiência de instrução e julgamento, as provas orais devem
obedecer, preferencialmente, a seguinte ordem:

A- autor – réu – perito – testemunhas.
B- testemunhas – réu – perito – autor.
C- perito – testemunhas – autor – réu.
D- perito – autor – réu – testemunhas.

DICA: art. 361 = PART
P – ERITO
A – UTOR
R – ÉU
T – ESTEMUNHA DO AUTOR E DO RÉU (art. 456)

D



3- Prova: FGV - 2017 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal

A audiência de divórcio litigioso do ex-casal Altamir e Luana estava designada
para 13:30 horas. Ocorre que todos estavam esperando e, a despeito de o juiz estar em seu
gabinete, já eram 14:15 horas e o pregão não havia sido realizado. Os advogados tentaram
saber o que estava acontecendo, e a resposta do escrivão foi que o juiz estava repousando
do almoço.

Nesse sentido, e de acordo com o disposto no CPC, é correto afirmar que:

A- o ex-casal terá de aguardar, porque o juiz se encontra presente em seu gabinete;

B- não há previsão na Lei de limite temporal para que as partes aguardem o juiz e nem que
esse espere os litigantes;

C- a retirada do casal dependeria de autorização judicial, sob pena de aplicação de multa
àquele que se retira da Corte sem justificativa;

D- Altamir e Luana poderão se retirar, devido ao atraso transcorrido em relação ao início
previsto de sua audiência

E- a fixação de um horário é referencial, e não vinculante, razão pela qual o atraso de até 1
hora é tolerado por Lei, o que ainda não havia acontecido.

DICA:
Art. 362. A audiência poderá ser adiada:
I - por convenção das partes;
II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente 
participar;
III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado".



4- Prova: PGM-RJ - 2015 - PGM - RJ - Estágio Forense

A desistência ou a extinção da ação importa:

A- no prosseguimento da reconvenção;

B- na procedência da reconvenção,

C- na suspensão da reconvenção,

D- na extinção da reconvenção,



5- Prova: GUALIMP - 2020 - Prefeitura de Areal - RJ - Procurador Municipal

Em consonância com o Código de Processo Civil
Brasileiro, é considerado proposta a ação quando a
petição inicial for protocolada. Nesse sentido, é
CORRETO afirmar que extingue o processo:

A-Pela convenção das partes.

B-por sentença.

C-Pela arguição de impedimento ou de suspeição.

D-Pela admissão de incidente de resolução de
demandas repetitivas.



6- Prova: AJURI - 2018 - Desenvolve - RR – Advogado

O Juiz deve extinguir o processo sem resolução
do mérito quando:

A- houver transação.

B- houver decadência.

C- ocorrer a prescrição.

D- houver litispendência,

E- o réu reconhecer a procedência do pedido.



7- Prova: GUALIMP - 2018 - Câmara de Nova Venécia - ES - Procurador Jurídico

O processo judicial será extinto, com resolução
do mérito, quando o juiz:

A- homologar a transação entre as partes.

B- Indeferir a petição inicial.

C- Homologar a desistência da ação.

D- Verificar a ausência de legitimidade processual.



8- Prova: VUNESP - 2019 - Prefeitura de São José dos Campos - SP - Analista em Gestão Municipal - Direito

São, respectivamente, causa de suspensão e
extinção do processo:

A- motivo de força maior e morte do
representante legal de qualquer das partes.

B- convenção das partes e arguição de
impedimento do juiz.

C- admissão de incidente de resolução de
demandas repetitivas e perda da capacidade processual
de qualquer das partes.

D- arguição de suspeição do juiz e motivo de força
maior.

E- convenção das partes e sentença.

DICA: Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.



9- Prova: CESPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Procuradoria

Acerca da formação, da suspensão e da extinção do
processo, julgue o item a seguir.

“O JUIZ DEVERÁ CONCEDER À PARTE OPORTUNIDADE
PARA CORRIGIR VÍCIO QUE POSSA RESULTAR NA
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO”.

Certo Errado

DICA: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e
320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão
o que deve ser corrigido ou completado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art319


10- Prova: CESPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Procuradoria

Acerca da formação, da suspensão e da extinção
do processo, julgue o item a seguir.

“QUANDO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, O
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SE DARÁ POR
SENTENÇA”.

Certo ou Errado

DICA: Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.



11- Órgão: TJ-MG

Sobre o saneamento do processo, de acordo com o Código
de Processo Civil, assinale a afirmativa INCORRETA.

A- É realizado mediante despacho ordinatório.
B- É o momento processual para designar audiência de instrução e
julgamento, se necessário.
C- É decisão que desafia agravo de instrumento.
D- É o momento processual para fixação dos pontos
controvertidos da lide.

DICA:

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.



12- Prova: CESPE - 2019 - Prefeitura de Campo Grande - MS - Procurador Municipal

Considerando essa situação hipotética, julgue o item
subsequente, a respeito do valor da causa, jurisdição e
improcedência liminar do pedido.

“TANTO A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL QUANTO O
VALOR DA CAUSA DEVERÃO SER ALEGADOS COMO
PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO”.

Certo Errado

DICA: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da
citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição
inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da
parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem;XI - ausência de
legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como
preliminar;XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.



13- Prova: IBFC - 2017 - TJ-PE - Analista Judiciário - Função Judiciária

No DESPACHO SANEADOR o juiz poderá realizar os
seguintes atos, EXCETO:

A- Definir a distribuição do ônus probatório
B- Designar audiência de instrução
C- Resolver questões processuais pendentes
D- Delimitar as questões de direito controversas
E- Avaliar o mérito, mesmo nos casos complexos, isso nas
hipóteses em que entender viável com vistas ao princípio da
celeridade processual

DICAS:

A alternativa E está incorreta, conforme art. 357, do CPC.

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.

A alternativa A está correta, com base no inciso III.

A alternativa B está correta, com base no inciso II.

A alternativa C está correta, com base no inciso I.

A alternativa D está correta, com base no inciso IV.



14- Prova: VUNESP - 2019 - UNIFAI - Procurador Jurídico

Sobre a audiência de instrução e julgamento, é correto afirmar que:

A- é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente
cindida na ausência de perito ou de testemunha, independentemente
da concordância das partes,

B- na impossibilidade de realização da instrução, do debate e do
julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a
data mais próxima possível, em *pauta comum,

C- encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz
proferirá sentença em audiência ou no prazo de dez dias,

D- a audiência não poderá ser integralmente gravada em
imagem e em áudio, em meio digital ou analógico,

E- a gravação da audiência pode ser realizada diretamente por
qualquer das partes, independentemente de autorização judicial.

*Pauta comum ou preferencial?

Dica: art. 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na
ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da
impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu
prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Art. 366. Encerrado o debate
ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 (trinta) dias.


