
XXII EXAME DE ORDEM 

PROCESSO CIVIL 

PROF. LUIZ DELLORE 



www.dellore.com 
Facebook: Luiz Dellore (www.facebook.com/luizdellore/) 
Instagram: @luizdellore 
Twitter e Periscope: @dellore 
LinkedIn: Luiz Dellore 

 

• Mestre e doutor em processo civil pela USP e mestre em constitucional pela PUC/SP. 

• Advogado concursado da Caixa. Ex-assessor de Ministro no STJ. 

• Professor de graduação, especialização, mestrado e doutorado e do SARAIVA APROVA. 

• Membro de associações de processo civil (IBDP, IPDP, Ceapro). 

Prof. Luiz Dellore 



Poder Judiciário  

RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO 
 

Penal militar Trabalhista Eleitoral 

Estadual Federal  



Divisão da jurisdição na CF: 

Justiça Especializada / Extraordinária: 
 
a) Trabalhista (CF, art. 114) 
b) Eleitoral (CF, art. 125) 
c) Penal Militar (CF, art. 122) 
 
Justiça Comum / Ordinária: 
 
d) Federal (CF, art. 109, I) 
e) Estadual (CF, art. 125) 
 



Competência 

TIPO ESPÉCIES 

Art. 62 Absoluta 

• Matéria 

• Pessoa 

• Hierarquia 

Art. 63 Relativa 
• Valor 
• Território 

Art. 62.  A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é 
inderrogável por convenção das partes. 
Art. 63.  As partes podem modificar a competência (...) 



Competência absoluta x relativa 

Juiz pode conhecer 
de ofício? 

Como arguir a 
incompetência? 

E se não arguir? Há 
preclusão? 

Absoluta 
Sim, deve  

(art. 64, § 1º) 

Contestação, em 
preliminar  

(art. 64) 

Qualquer tempo e 
grau (64, § 1º) 

Ação Rescisória 

Relativa 
Não*  

(art. 65) 
Idem 

(art. 64) 
Prorrogação  

(art. 65) 

*Art. 63, § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz 
de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 



Qual o foro competente? 

Duas regras gerais 

a) Direito pessoal ou direito real sobre bens móveis: domicílio do réu (NCPC, 46) 

 

b) Direito real sobre bens imóveis: local da coisa (NCPC, 47) 



I – apelação;  

II – agravo de instrumento; 

III – agravo interno; 

IV – embargos de declaração; 

V – recurso ordinário; 

VI – recurso especial; 

VII – recurso extraordinário; 

VIII – agravo em recurso especial/extraordinário; 

IX – embargos de divergência. 

Recursos existentes no NCPC (art. 994): 



Cabimento dos Recursos 

DECISÃO JUDICIAL RECURSO CABÍVEL 

Sentença Apelação 

Decisão interlocutória Agravo de instrumento 

Despacho Irrecorrível 

Decisão monocrática Agravo interno / AREsp e ARE 

Acórdão 
Demais recursos 

(REsp, RE, ROC, Divergência) 

* Cabível de qualquer ato judicial com carga decisória: embargos de declaração 



* Novidade da L. 13.363/2016 
 

Suspensão do Processo 

 
Art. 313.  Suspende-se o processo: (...) 
IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a 
advogada responsável pelo processo constituir a única 
patrona da causa; 
 
X - quando o advogado responsável pelo processo 
constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (...) 



* Novidade da L. 13.363/2016 

 

Suspensão do Processo 

Art. 313.  Suspende-se o processo: (...) 
§ 6º No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, 
contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante 
apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a 
realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde 
que haja notificação ao cliente. 
 
§ 7º No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, contado 
a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de 
certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do 
parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja 
notificação ao cliente. 
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Obrigado e bons estudos! 
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