
SUMARIO 

CAPITULO I - UMA VISÃO PANORÂMICA DO PROCESSO 

I. 	 Noções de processo civil. Diferença entre o processo de conhecimento e o 

processo de execução .... ...... ........ .... .... .......................... ............................ 15 


2. 	 As divisões do processo civil...................................... .. .......... ............ .. .. .. .. 16 

3. 	 Processo e procedimento ........................................ .. .... .. .......... .. .... ........ .. ... 17 

4. 	 Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária ........ .. .... .............. .... .. ......... 17 

5. O processo de conhecimento ...... ........ ...... .............. .. ................ .... .... .. .... .... 17 


Esquema do processo de conhecimento ............ .... .......................... .. .. .. .... .. ......... 20 

6. 	 Tutela antecipada .... ...... ........ ........ .............................. ........ ........ ............ ... 20 

7. 	 Tutela específica, nas obrigações de fazer ou não fazer ...... ........ ............ ... 22 

8. 	 Os participantes do processo .. .. ..... .... .. .......... .... .................................. .. ..... 22 

9. 	 Os autos do processo .......... .. ........ ...... .... .... ............ ............. .. .. .. .............. ... 24 


10. Da competência ...... .......... .. ........ .... .. .. .. ...... ................................ .......... ...... 24 

li. A citação ........ ...... .............. .. ............. .. .............. .. ......................................... 24 

12. A intimação ................ .. ... ..... ......... ...... ....... .... .................. ........................ .... 26 

13. A resposta do réu ......................................................................................... 26 

14. Das provas ........ .. ............ ... .............................. .... .... ................. .. .............. .. 27 

15. A audiência de instrução e julgamento ....................... .. .............................. 28 

16. A sentença .... .. .... ....... ........................ ...... ................. .. ... ...... ...... .. ... 29 

17. Os recursos .......................................... ...... ... .... ..... ..... ......... ........ ....... ......... 29 

18. Liquidação de sentença .............. .... ........................ .. ...................... .. .. .. ....... 30 


18.1 O cumprimento da sentença ........ ......... .... ...... .. ....................... .... . 30 

19. Execução de títulos extrajudiciais ................ .. ...... .............. .. ...... .. ............... 31 

20. Execução de sentença (execução integrada) ...... .. ...... .. ............................ .. . 33 


20.1 Execução de títulos judiciais .................. .... .......... ..... .. .... .. .......... . 33 

21 . Execução contra devedor insolvente .................. .. .. .. ........ .... .. ..... .... .. ...... .... 34 


21.1 A "concordata civil" .......... .... .................. .. ............ .. .................... 35 

22. Ação monitória ... .. .......................... .. ........................... .. .. .............. .... .. .. ...... 35 

23. O processo cautelar .... .. .......................................... .... ......... .. ........... ........... 36 

24. Procedimentos especiais .... .. .. .. ........ .. ................................. .. ... .... .... .... ... .. .. 37 

25 . Juizados Especiais .... ............ .. ..... .. ................... ........ .... ................... ... .. ....... 38 

26. Princípios gerais do processo ........ .. ................ .... ............................ ............ 38 


CAPITULO 11- PARTE GERAL 

1. O conceito de processo civil......... ...... ... ................................... ... .. . 40 

2. Leis processuais brasileiras .... ..... ......... .................... ..... .. ............ .. .............. 40 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lO RESUMO DE PROCESSO CIVIL 
SUMÁRlO 

3. A lei processual no tempo ..... ... ............................. .... .. . 41 

21. Partes ......... , .. ....... ... ...... ...... ...... ...... ... .......... .. " ... .. ,_


4. A lei processual no espaço .............................................................. ......... .. 42 

21.1 Substituição processual ............................. .. .. ..


5. O Poder Judiciário .... ........ ...... .... ................. .. ..... .. ........ ....... .. ..................... . 42 

22. Pluralidade de partes .. .. ................. ................. . 


5.1 A Justiça Comum ........ .................... ............................... .. .. .. .... ... . 43 

23. Litisconsórcio ............................................................. ..


5.2 A Justiça Especial .... .... .......... .... .................... .................... .. ........ . 44 

23.1 Espécies de litisconsórcio .............................. . 


6. Ojuiz .................................................................. .. .... ...... ....... ........ .. .......... . 44 

23.2 Regimes do litisconsórcio .............................. ..


7. O Ministério Público .................................................................................. . 45 

24. Intervenção de terceiros ..... ....... .. ................................. . 


7.1 Posicionamento constitucional do Ministério Público .............. .. 45 

24. I Assistência ..................................................... ..


7.2 O Ministério Público no processo civil ....................................... . 46 

24.2 Oposição ......................................................... . 


7.3 O Ministério Público e ajurisdição voluntária ...... .......... .. ...... .. . 47 

24.3 Nomeação à autoria ....................................... . 


8. O advogado ............................................. .. .................................... .. 47 

24.4 Denunciação da lide ....................................... . 


8.1 Advocacia-Geral da União .... ...... .................... ... ...... ...... ...... .... .. . 48 

24.5 Chamamento ao processo .............................. . 


8.2 Procuradores dos Estados e do Distrito Federal ....................... . 48 

25. Formação, suspensão e extinção do processo ...............


8.3 Defensoria Pública ...... ..................................... ..... ... .... ......... ...... . 48 

26. Documentos ............................................................... ... .


9. Jurisdição ...................... .... ........... ................. ........... ....... ....... .......... ....... .. 48 

27. Sucumbência ............................................................... . 


9.1 Jurisdição contenciosa ......................................... ... .......... .. .... .... . 49 

28. Nulidades .................................................................... ..


9.2 Jurisdição voluntária .................................................................. . 49 

29 . A tutela dos interesses coletivos ou difusos ................ ..


Quadro comparativo da jurisdição voluntária e da jurisdição contenciosa ........ . 51 

29.1 Distinção entre interesses coletivos, difusos e 

10. Competência ........... ...................... . ............................................... .. . 51 

10.1 Determinação da competência ....................... .. ...... ... ................ .. 51 
 CAPÍTULO lU - PROCEDIMENTO COMUl\ 
10.2 Competência absoluta ............................................................... .. 52 


I. Divisões do procedimento comum .............................. . 
10.3 Competência relativa ...... ..... ......... ....... ...... ..... .... .............. ......... . . 52 

2. Fases do procedimento comum ordinário ....... ....... ...... . 
10.4 Competência absoluta virtual .................................................... .. 53 

3. Petição inicial ............................................................... . 
10.5 Conexão e continência .. ... .................... .... ........ .......... ........ ...... . .. 54 


3.1 Cumulação de pedidos .................................. ..
10.6 Perpetuação da jurisdição .......................................................... . 54 

4. Valor da causa ............................................................ ..
10.7 Prevenção ....... ........... ............... ..... ... .. ......................................... . 54 


4.1 Jurisprudência classificada. Valor da causa.10.8 Da declaração de incompetência ................................................ . 55 

5. Citação ........................................................................ ..
11. Ação ............................................................................... . .......................... .. 56 


5.1 Sentença imediata ....................... .. .. ............... ..
12. Pressupostos processuais .......................................................................... .. 57 

6. Resposta ....................................... .. ................... .... ...... ..
13. Condições da ação ............................................................................ . 57 


6.1 Espécies de defesa ................ .. .................. .. .... .
14. Classificação das ações ........................ .. ................................................... .. 59 

6.2 Contestação ...................................... . 
15. Ações incidentais .............................. ............................. .. ........ ..... .............. . 60 

6.3 Exceção ......................... ..
16. Ação declaratória incidental ............. ... .................................. .. ................. .. 60 

6.4 Jurisprudência classificada. Impedimento e s17. Processo e procedimento .......................................................................... .. 61 


7. Reconvenção.. ................................ . ................... . 
18. Publicidade dos atos processuais .................................................. .. . 62 

8. Revelia ..... ...... ....... .. ................ ..
19. Prazos 
9. Reconhecimento do pedido ........................................ ..
19.1 Espécies de prazos .... .. ..... ............... ... .............. .... ....... .... .... ... .... .. . 63 


10. Providências preliminares ........................................... . 
19.2 Prazos gerais ...................................... ......................................... . 63 

11. Julgamento conforme o estado do processo ....... ....... ..
19.3 Restituição de prazo ................................................................... .. 64 


11.1 Extinção do processo ...... ... ........ ...... ............ ..
19.4 início dos prazos ........................... ................. ......... ......... ............ . 64 

11.2 Julgamento antecipado da lide .................... ..


19.5 Contagem dos prazos em dias ........... ......... ................. ... ...... ..... . .. 64 

11.3 Audiência preliminar ou de conciliação ...... ..

19.6 Prazos em anos e meses ............................................................. .. 66 

12. Fase de instrução ........................................................ ..


19.7 Prazos em horas e minutos ........ .. .. ........ .. ... ..... .. .. ....................... .. 66 

12.1 Poder de instrução do juiz .................. .. ........ . 


19.8 Prazos especiais ....................... ........ . ......... .. ........ . ............ .. 66 

12.2 Valoração da prova ...................................... ..


19.9 Tabela dos prazos principais do Código de Processo Civil ...... .. 67 

12.3 Disposições gerais sobre as provas .............. . 


20. Preclusão .................................................................. , ..................... , ......... .. . 67 

12.4 A audiência de instrução ejulgamento .... ...... 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO DE PROCESSO CIVIL 
SUMÁRlO 	 11 


lual no tempo ......................... ....... ... ..... ......... .... ........ ..... ... 41 

21. Partes 	 68


rual no espaço ........................................ ................ .............. .. 42 
 21.1 Substituição processll~; ............:::::::::::: .. :.............::::::::::::::. ::::.............:::::::: ::: 68

iciário ....... ....... ........ .. ........ ....... ........ ...................................... .. 42 


22. Pluralidade de partes ...................... .. ....... .. .............................................. .. 69

'iça Comum ................................................... ..................... . 43 


23. Litisconsórcio ..... . 	 69

'iça Especial ....... ............. .... ... ....... ... ........................... ... .... . 44 
 23.i Espécies de litisconsÓ;;;; ..::.::::::::::::·.·.·...··.·...·:.. ::::::: ::::::................. .. ........ . 69


44 

23.2 Regimes do litisconsórcio ............ .. ......... .. ........ ....... ...... .. ......... .. .. 70


)'Público .............. ........ .... .............................. ..... ...... ..... .. .. ... .. 45 

24. Intervenção de terceiros ........... .... ....... .. ................................ .. ... ......... ....... . 71


ionamento constitucional do Ministério Público ......... .. .... . 45 

24.i Assistência ............................. ...................................................... . 72


,istério Público no processo civil .... ... ................................ . 46 

24.2 Oposição .. ..... ...... ........... .............. .................. .. ........................... .. 72


,istério Público e a jurisdição voluntária .................. ....... .. 47 

24.3 Nomeação à autoria ..... .. .......................................... .. ............... ... 73
47 

24.4 Denunciação da lide ........................................... .. ................... .. ... 73 


.acia-Geral da União ........................................................ .. 48 

24.5 Chamamento ao processo ..... .... ...... ...... ....... .. .......... ... ..... .. .. ... ... .. 75 


,radores dos Estados e do Distrito Federal ...................... .. 48 

25. Formação, suspensão e extinção do processo ..... .. .. ......... .. .... .. ........ .......... . 75


lSoria Pública .... ....... .... ..................... .. .... ........ ......... .. ......... . 48 

26. Documentos .... ... ......................................................................................... . 76
48 

27. Sucumbência 	 79


tição contenciosa .. .. ..... .. ..... ... ....... .... .............. ...... ............ .. 49 
 28. Nulidades ...... ::::::::::::::::: .:::::::::::::::::::: :::::::: :::: :::.:::::::::::::::::::::::................. . 
 79
tição voluntária .. ............................................................... .. 49 
 29. A tutela dos interesses coletivos ou difusos ................ . 
 81
Ivo da jurisdição voluntária e da jurisdição contenciosa ........ . 51 


29.1 Distinção entre interesses coletivos: ..dif~~·;;·~..i;~·;;,;;~~~;;·::::::: 82 
,. ............................................................................................ .. 51 

minação da competência .................................................. .. 51 
 CAPÍTULO III - PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO 

I. Divisões do procedimento comum .. .... ..................................................... .. 84 

letência absoluta ................ .... ...... .... ...... ..... .......... ............. .. 52 

letência relativa .................................................................. . 52 


2. Fases do procedimento comum ordinário .... .................. ......... ..... ............ .. . 84
absoluta virtual .... .... ... .. ...... .............................. ... .. 53 

3. Petição inicial ...................... .. .......... .. .............. ............ .. .. .. ................ ...... .. 85
e continêm:ia .......................... .................. .. .... ... .. ......... . 54 


3.i Cumulação de pedidos ................... ............ ..... .. ....... ... .. ..... ........ .. 87
dajurisdição .......................... ... ...... ......... .............. . 54 

4. Valor da causa ... ....................... ........................ .. ...................... .. .. . 87
54 


4.1 Jurisprudência classificada. Valor da causa .................. ........... . 88
lril1rn,din de incompetência ......................... ..... ... .... ...... ... .. . 55 

5. Citação ............... .. ......................................................................... . 90
56 


5.i Sentença imediata .... ... ........ .. ................................................ .. ..... . 90
57 

6. Resposta .............. .. ..................................................................................... . 91
57 


6.1 Espécies de defesa ............... .. .. .. ..................... .. ....................... .. .. . 91
59 

6.2 Contestação ..... ........... ...... .... ........ .... ..... .. ................................... . 92
60 

6.3 Exceção... .. ........................................... ................ .. 93
60 

6.4 Jurisprudência classificada. impedimento e suspeição ...... ...... .. 94
61 


7. Reconvenção .... .. .................... . ...................................... .. 94
62 

8. Revelia ....................................................................................... .. ... .. ........ .. 95 

9. Reconhecimento do pedido ................. .. ........ ......... ........................ .. 97
63 	

lO. Providências preliminares ............................................................ ............. .. 98
63 

li. Julgamento conforme o estado do processo .......... ................................... .. 98
64 


II.i Extinção do processo ................ ............ .. ........... ............ ... ......... .. 99 

prazos .......................................................................... . 64 


11.2 Julgamento antecipado da lide ... ...... ...... .. ..................... .. .... ... ... .. 99

dos prazos em dias ....... ... .. .. ... .. .... ..... ...... .................. .. 64 


ii.3 Audiência preliminar ou de conciliação ....... .... ..................... .... .. 99 

em anos e meses ... ...... .... ...... ... ......... .. ........ .. .... ...... ... .... .. 66 


12. Fase de instrução ... ... ........... .. ......... ... ........ ....... ........ ..... ...... .... ........ ........... . 100 

em horas e minutos .. ........ .. .......... ............................... .... .. 66 


i2.i Poder de instrução do juiz ...................................... .. ................. .. 100

especiais .......................................................................... . 66 


12.2 Valoração da prova ................................... .. ............... .. ........... .. . 100 

dos prazos principais do Código de Processo Civil . 67 


i2.3 Disposições gerais sobre as provas ............. ........ ............ .... .... .. .. 101

67 


12.4 A audiência de instrução ejulgamento ................... .. ....... .. .. ...... .. 101 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 RESUMO DE PROCESSO CIVIL 	 SUMÁRJO 

12.5 Depoimento pessoal .... ........ .. .... ....... .. .. ...... ...... .... ............... ......... 102 C) Questões paralelas aos recursos 

12.6 Confissão ............ ... ..... ............... ......... ........... ... ..... ...... .. .... ...... ..... 102 1. Reexame obrigatório .......... ...... .. ...... .. .. .. .. ... .... ........... . 

12.7 Exibição de documento ou coisa ..... ... ... ........................ ... ............ 103 2. Uniformização da jurisprudência .......... .. .... .............. .. 

12.8 Prova documental ...... ....... .......................... ......... ... ......... ..... ... ..... 103 3. Declaração de inconstitucionalidade ...................... .. .. 

12.9 Incidente defalsidade .. .. ...... ........ .. .... ........ ...... ... .. ........................ 103 4. Ação rescisória ........................................................... . 

12.10 Cartas particulares .. .. .. .. .......... .............. .... .... ...... ............ .. ... .... ... 103 


CAPÍTULO VI - O JUIZADO ESPECL12.1/ Gravaçõesfonográflcas (fitas magnéticas) ...... ......... .. .. .. .. .... ... .. 104 

12.12 Prova testemunhal...................... .... .. ................................ ............ 104 
 1. Competência .............................................................. .. 

12.13 Prova pericial .................... ... .. .... ....................... ......... .. .... ............ 106 
 2. Acesso gratuito .............. ........ .................................. .. .. 

12.14 Inspeção judicial .......................................................................... 106 
 3. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos .... .... .... 

12.15 Jurisprudência classificada (prova e testemunha) .......... .. ......... 106 
 4. Partes .................................................... ........ .. .. ......... .. 


13. Sentença.............. ............ .. .... ...... .... ................. ................ ................ .. .. .. .. .... 109 
 5. Procedimento 
14. Tutela antecipada .......... .................................. .. .............. ...................... ....... III 
 5.1 Pedido ............................... .. .. .... .. .... .. ........ .. .. . 

15. Coisa julgada .. .. ................ .......... .................. ...... ...... ...... .. .. .... ................ .. ... III 
 5.2 Citação .............. ..................... .. ... ......... .. ....... . 


Esquema do procedimento comum ordinário ...... .. ... .......... ..... .. .. ............ .. .. ........ 112 
 5.3 Sessão de conciliação .... .......................... .... .. 

5.4 Audiência de instrução ejulgamento ........... . 


CAPÍTULO IV - PROCEDIMENTO COMUM suMÁRIo 5.5 Sentença .. ...................................................... . 

5.6 Recurso ..... .................................................... . 
Sistemática do sumário .............................................. ...... ..................... ............ .... 113 

5. 7 Embargos de declaração ............... .......... .... ..
Esquema do procedimento comum sumário ........ ................. ............................... 116 

5.8 Execução ....... ... ............................ ... ....... .. .. .. .. 

5.9 Simplificação das fórmulas .......................... . 
CAPÍTULO V - RECURSOS 
5.10 Disposições especiais sobre acordos extraju. 

A) No primeiro grau de jurisdição Esquema do JLÚzado Especial Cível ........ ............. .............. . 
I. Recursos cabíveis .............. .... ...................... .......... .................... ................. 117 
 6. Juizados Especiais da Fazenda Pública ...... ............... . 

2. Apelação .... ........ ............... ...... ............... .... .. ............................... ..... ....... ..... 117 

3. Recurso adesivo ................. .................................................. ........ ................ 118 	 CAPÍTULO VII- O PROCESSO ELETRÔNICO .. 

4. 	 Agravo ......................................................................................................... 119 


CAPÍTULO VLII-AARBITRAGEM .. .. .. ..... .......... ..
5. Agravo retido .............. ........ ...................................................... .......... ....... .. 120 

6. Agravo de instrumento ............................. ........ ................... ................ .. ...... 120 


VOCABULÁRIO DE PROCESSO CIVIL .. ................ . 

7. Embargos de declaração ........................... .............................. ..................... 121 

8. Embargos de alçada .................... ........................................ .... ........ ..... .. ...... 121 
 BIBLIOGRAFIA .... ................. ........ ........... .. ....... .......... . 

9. Correição parcial .............................. ................................ .. .............. ... ... ..... 122 


10. FlUIgibilidade dos recursos ...... .. ......................................................... ... .. .. .. 122 ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO ..... ....... ............ . 


B) No segundo grau de jurisdição 
I. Recursos cabíveis .............. ...................... ...... .... .... ......... ...... .. ...... .......... ..... 123 

2. Embargos infringentes ... .. .... .. .. .. .. ....... .......... ............... ................ .. .. .. ...... ... 123 

3. Embargos de declaração .............. .... .. .... .. ...... .. .. .. .. ............ ........ ...... ............ 123 

4. Recurso ordinário ................ ....... ....................... ........ ....... ......... ....... .. .. .. ..... 124 

5. Recurso extraordinário ............................................. ....... .................... ..... ... 124 


5.1 Recurso extraordinário retido ..................................................... 124 

6. Recurso especial ..... .... .... .......... ............ .............. ....................... .... .. .. .......... 125 

7. Recursos repetitivos, especiais ou extraordinários ...... ............. ........ .......... 125 

8. Disposições comlUls aos recursos extraordinário e especial................ ...... 126 

9. Embargos de divergência .... ........ ...................................................... .. ........ 126 


lO. Andamento dos processos nos tribunais ...... ................ .............. ... .. ........ .. .. 127 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO DE PROCESSO CrvIL 	 SUMÁRlO 13 

~imento pessoal ................... ........................... .... ....... ..... ...... . 102 C) Questões paralelas aos recursos 

issão ................... ....... ........ .... ............................................... . 102 I. Reexame obrigatório ..................................... ............. ...... .. .. ....... ...... ....... . . 128 

lção de documento ou coisa ........ ........ .... ....... ....... ..... ...... .... . 103 2. Uniformização da jurisprudência ............................................................... . 128 

a documental ..... ........... ................ .... .............. .. .. .. ... ........ ..... . 103 3. Declaração de inconstitucionalidade ............. ............... .... .......... .............. .. 129 

rente defalsidade .. ... ............. .... ............................................ . 103 4. Ação rescisória ..... ...... ............. ...... ..... ............................... ........ ............ ... .. 129 

2'S particulares .... ...................................................... .. ........ .. 103 

'ações fonográficas (fitas magnéticas) .............................. .. 104 CAPÍTULO V1- O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Q testemunhal ...... ..... .............. .. ........... ..... ....... ......... ........... .. 104 
 I. Competência ..... ....... ..... ............ .... ................ .... .. .................... ...... .............. . 130 

Q pericial ...................................... .... .............. .. ............ .... .... . 106 
 2. Acesso gratuito .......... ...... .......... .... ................ .................................. .. .......... 131 

rção judicial .. ...... .... ...... ....... ................................. ... ............ . 106 
 3. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos .... .. ........ .. ... .. ............. ... .. ..... 131 

prudência classificada (prova e testemunha) ... ..... ..... .. ..... . 106 
 4. Partes ......... ...... ......... ....... ............................................. ..... .......................... 132 


109 
 5. Procedimento 

:ipada ...... ............. .. ... .. ... ............ .. ...... ... ..... ........ ....... .. .. ........... . 111 
 5.1 Pedido............ ...... .. .... .... .......... ....... ................ .. ...... .. ........ ........ . 132 

lia ...... ....... ... .................. ............................. .... ... .... ...... .. ...... ...... . 111 
 5.2 Citação...... .. .............. .. .............. ......... ... ................................ .. ...... 132 

edimento comum ordinário ............................................. .... .... . 112 
 5.3 Sessão de conciliação .... ........ .... ............ .... .. .... .......... ........... ..... .. . 133 


5.4 Audiência de instrução e julgamento ....... .. ......... ....... ... ...... .. ... .. .. 133 

ULO IV - PROCEDIMENTO COMUM sUMÁRIO 5.5 Sentença...... .... ........ ........ ....... ........ ........ .......... ..... ........ ... .. ........... 133 


5.6 Recurso .................... ...................................................... .. ............ 134
ruário ...... ................................... ............ ... ....... ........... ... .... ..... . 113 

5.7 Embargos de declaração ..................... .. ....................................... 134
ediI:nento comum sumário ... .... .......... ....... ... ....... .......... ........... . 116 

5.8 Execução..................... .. ............ ...... ........ ...................................... 134 

5.9 Simplificação das fórmulas .... ....... .......................... .......... ..... .. ... . 135
CAPÍTULO V - RECURSOS 
5.10 Disposições especiais sobre acordos extrajudiciais .......... ......... 135 


rau de jurisdição Esquema do Juizado Especial Cível............. ........ .......... .... ........... ....... ............ ... 136 

Ibíveis ........................... ..... ............. .. ..... ........ .... ............... . . 117 
 6. Juizados Especiais da Fazenda Pública ........................... .. .. .. ... ..... ........ ..... 137 

I· .. .... · .... · .. · .. · .. · .. ·· .. .. ··· ········· ··· .. ·· ···· .. ····· ·· .. ··· ........... ..... ............ ... . 117 


ivo .............. ......... ................. .......... .. .... .... .. ..... ............. ... ....... . 	 118 CAPÍTULO V1I - O PROCESSO ELETRÔNICO .... .......... .............. .. .. 138 

119 

120 
 CAPÍTULO VIII - A ARBITRAGEM........ .. .. .................... .. ..... .......... ... 139 


120 

VOCABULARlO DE PROCESSO CIVIL ....... ........... ... .. ........ .. ............. ... 142


121 

121 
 BIBLIOGRAFIA ................. ... .... ........................... .. ............. .. ............ ... .. ..... 159 

122 

122 ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO .......... ... .................................. .. ... ... 165 


123 

123 

123 

124 


mOJ'din:ário ....... ..... ............. .. .............. ........... .... ..... ............. ..... . 124 

124 

125 


gç'.IlI""". especiais ou extraordinários ...... ........ ........ .............. . 125 

aos recursos extraordinário e especial ......... .. .......... . 126 


divergêncía .... .......... ........ ......... .... ............ .. .. ........................ . 126 

processos nos tribunais ...................... ............. ... .............. . 127 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


