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PROCESSAMENTO EM VARA CÍVEL 
ACUMULANDO OUTRAS 
ESPECIALIDADES - PVO 

Competência técnica: Processamento  
Conhecimentos relacionados: Processamento em Vara Cível 

 
Objetivo Geral 
 
Proporcionar aos participantes o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas ao exercício de suas funções. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Conhecer a legislação pertinente às matérias; 
 Aprender a processar alvarás, inventários e arrolamentos; 
 Elaborar relatório/certidão para sentença; 
 Conhecer os tipos de testamentos e todos os andamentos pertinentes aos 
casos de tutelas, interdições, declarações de ausência, e sucessões; 
 Processar os feitos dos ritos de natureza ordinária e sumária, medidas 
cautelares, Cartas Precatórias, e mandados eletrônicos; 
 Redigir ofícios, mandados, alvarás e outros documentos gerados pelo 
processamento; 
 Compreender os papéis do Poder Judiciário e do Ministério Público nas 
ações típicas em varas de Fazenda Pública; 
 Conhecer a competência e as atribuições das Varas cíveis, de Fazenda 
Pública, Órfãos e Sucessões e Empresarial, com enfoque nos processos de 
falência e Ação Civil Pública; 
 Conhecer os recursos; 
 Conhecer a nova rotina das varas híbridas e do processamento eletrônico. 
 
Metodologia e Recursos 
 
Aulas expositivas, materiais de leitura. 
 
Conteúdo Programático 
 
 Competências das Varas Cíveis, competência orfanológica, de Fazenda 

Pública e Empresarial; 
 Rotina de processamento em Vara Cível: distribuição, autuação, 

cadastramento, juntada de petições, mandados comum e eletrônico e 
ARs; 

 Petição inicial, emenda à inicial, citação e as respostas do réu;  
 Preliminares na resposta;  
 Processo de conhecimento; 
 Procedimento Ordinário, Sumário e das ações de rito especial ou regidas 

por leis esparsas; 
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 Restauração de autos; 

 Produção antecipada de provas; 
 Protesto, notificação e interpelação;  
 Carga, vistas e remessas; 
 Atos processuais probatórios;  
 Julgamento do processo conforme o estado;  
 Saneamento do processo; 
 Diferenças no processamento dos autos pelo procedimento ordinário e 

sumário;  
 Sentença; 
 Os diversos tipos de Recursos e Agravos; 
 Embargos de Declaração; 
 Carga, vistas e remessas; 
 Da Execução por Título Judicial e Extrajudicial; 
 Impugnação ao cumprimento da Sentença; 
 Garantia do Juízo; 
 Baixa, Arquivamento e Desarquivamento de autos; 
 Diferença entre inventário e arrolamento; 
 Processar alvarás;  
 Conhecer os tipos de testamentos, sabendo realizar os andamentos 

processuais em cada tipo de ação relativa à competência orfanológica, 
atos e procedimentos do inventário, prestação de contas, declaração 
de ausência, Habilitação de crédito; 

 Competência da Vara Empresarial; 
 O segredo de justiça no Processamento em Vara Empresarial; 
 Pedido em processamento da recuperação judicial; 
 Convolação de recuperação judicial em falência; 
 Recuperação Extrajudicial; 
 Procedimento do pedido de falência/insolvência; 
 Citação pessoal e editalícia; 
 Depósito elisivo para sustação da falência; 

 Decretação da falência, os procedimentos após a sentença de quebra; 

 Publicação da Sentença, Mandado de Lacre e afixação da sentença na 
sociedade falida, bem como a expedição imediata de ofícios a diversos 
órgãos para comunicação da decretação da falência e depoimento dos 
sócios; 

 Recursos em geral: 
 Processos secundários; 
 Administrador Judicial/ Liquidante Judicial; 
 Processamento falimentar pela lei antiga e pela lei nova; 
 Fases da falência;  
 Concordata preventiva e suspensiva; 

 Ação Civil Pública e sua competência, fases processuais, 
legitimidade e efeitos da sentença da ação coletiva; 
 Das ações típicas em varas de fazenda pública; 

 As Administrações públicas: direta e indireta 
 Autarquias;  
 Fundações; 

 Da representação judicial; 
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 Tópicos de taxa e custas em varas de fazenda pública: conferência da 
GRERJ eletrônica; elaboração da GRERJ eletrônica (Ato Normativo 
3/2010); 

 Conclusões: Comum, De Ordem, Chamamento do feito à ordem. 
 Certidões, informações e levantamento de dúvidas; 
 Atos, autos, processo e procedimento; 
 Dos atos do escrivão e do juiz; 
 Despacho ordinatório, despacho, decisão interlocutória, sentença e 

acórdão; 
 Os processos de conhecimento, execução e cautelar  
 Intervenções de terceiros; 
 Remédios constitucionais; 
 Atuação do Ministério Público; 
 Dos prazos; 
 Exceções; 
 Impugnações ao valor da causa e à gratuidade; 
 Dos recursos: Duplo grau obrigatório, Embargos de declaração, Agravo de 

instrumento, Agravo Retido, e Apelação; 
 Liquidação de sentença; 
 Do cumprimento de sentença; 
 Carta de sentença; 
 Precatório e requisição de pequeno valor; 
 Execução em face da fazenda pública: Embargos, e Exceção de pré-

executividade.  
 
Avaliação 
 
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
 
Carga horária:  
 
21 horas 
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