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“Essas anotações de aula tem por objetivo auxiliar o aluno no estudo do processo civil, especialmente àqueles 

que farão a prova de Escrevente do TJ SP” 
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IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO 

 

As regras de impedimento e suspeição são importantes para o dever de imparcialidade do juiz no processo. 

O juiz tem o dever de oferecer garantias de imparcialidade aos litigantes. 

A lei especifica os motivos que podem afastar o juiz da demanda, espontaneamente ou por ato das partes: impedi-

mento e suspeição. 

 

PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 

 JUIZ (de qualquer tribunal) 

 MP 

- quando não for parte (fiscal da lei)  aplica-se todas as hipóteses (impedimento e suspeição) 

- quando for parte  aplica-se os incisos I a IV do art. 135 (só suspeição) 

 SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA 

 PERITO (NÃO INCLUI ASSISTENTE TÉCNICO) 

 INTÉRPRETE E TRADUTOR 

IMPEDIMENTO (DEFESO) – ART. 134 SUSPEIÇÃO (parcialidade) – ART. 135 

 - É causa absoluta de imparcialidade, basta a ocor-

rência (não precisa demonstrar) e o juiz será afas-

tado; 

 - Juiz pode conhecer de ofício; 

 Prazo: as partes podem alegar a qualquer tempo 

(nulidade absoluta). 

  

 - É necessário alegação + demonstração de que efe-

tivamente ocorreu a efetiva parcialidade no caso 

concreto. 

 - Juiz pode conhecer de ofício, mas se as partes não 

arguirem no prazo gera preclusão (primeira opor-

tunidade); 

 Prazo: 15 dias da data que tomou conhecimento do 

ato ou fato (art. 305 CPC). 

I - em que for parte I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das 

partes 

II - em que participou como: 

* mandatário da parte 

* perito 

* órgão do Ministério Público 

* testemunha 

II - alguma das partes for credora ou devedora do juiz, 

de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou 

na colateral até o terceiro grau 

 

III - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, 

tendo-lhe proferido sentença ou decisão (exclusivo do 

juiz) 

III - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de 

alguma das partes + empregado das partes. Ex.: pro-

fessor de faculdade. 

IV – ser cônjuge ou parente (consanguíneo ou afim, em 

linha reta; ou na linha colateral até o segundo grau) do 

patrono da parte 

IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o 

processo; aconselhar alguma das partes acerca do 

objeto da causa, ou subministrar meios para aten-

der às despesas do litígio 

V - ser cônjuge ou parente (consangüíneo ou afim, em 

linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau) de al-

guma das partes 

V - interessado no julgamento da causa em favor de 

uma das partes. 

 

VI - quando for órgão de direção ou de administração 

de pessoa jurídica, parte na causa. 

Parágrafo único: Poderá ainda o juiz declarar-se sus-

peito por motivo íntimo. 

 Obs.: No caso do no IV, o impedimento só se verifica 

quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da 

causa; é, porém, vedado ao advogado pleitear no pro-

cesso, a fim de criar o impedimento do juiz. 

(vedação de ingresso de advogado em processo já em 

trâmite para gerar impedimento. Proíbe que a parte 

quando já conhece o juiz contrate advogado para gerar 

impedimento) 

 

Observações:  

1. Art. 134, incisos IV e V (Impedimento). 

Parentesco com o advogado parte: 2º grau. 

Parentesco com a parte: 3º grau. 

2. Impedimento no 2º grau de jurisdição (art. 136 CPC). 

Quando dois ou mais juízes forem parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta e no segundo grau na linha 

colateral, o primeiro, que conhecer da causa no tribunal, impede que o outro participe do julgamento; caso em que 

o segundo se escusará, remetendo o processo ao seu substituto legal. 
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3. Sentença proferida por juiz absolutamente incompetente ou impedido é hipótese de ação rescisória nos termos 

do artigo 485, II, CPC. 

 

Procedimento das exceções de impedimento e suspeição. 

 

A) Exceção de impedimento e suspeição (para MP, Serventuário, Perito e Intérprete). Art. 138 CPC1. 

 

1º grau  A parte interessada deverá argüir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devida-

mente instruída, na primeira oportunidade em que Ihe couber falar nos autos; o juiz mandará processar o incidente 

em separado e sem suspensão da causa, ouvindo o argüido no prazo de 5 dias, facultando a prova quando neces-

sária e julgando o pedido (art. 138, § 1º CPC). 

 

2º grau  Nos tribunais caberá ao relator processar e julgar o incidente (art. 138, § 2º, CPC). 

 

B) Exceção de impedimento ou suspeição do juiz (artigos 312 a 314). 

 

A exceção é autuada em apenso aos autos principais (art. 299) e tem efeito suspensivo com relação ao processo 

quando se tratar de juiz (art. 306). 

 

O prazo: 

 

- para interposição da exceção de suspeição é de 15 dias do fato superveniente que ocasionou o impedimento e a 

suspeição (art. 305). 

- para interposição da exceção de impedimento não tem prazo.. 

 

Qualquer que seja a exceção, uma vez recebida, provoca a imediata suspensão do processo, com reflexos sobre 

os prazos em curso (arts. 265, III e 306 CPC). 

 

A exceção, que é dirigida contra o juiz e a ele endereçada, deve ser efetuada através de petição fundamentada e 

instruída com documentos e rol de testemunhas. 

 

Registrada e autuada em apenso a petição, o juiz profere despacho, podendo adotar uma das seguintes opções: 

a) reconhece o impedimento ou a suspeição e ordena a remessa dos autos ao substituto legal; 

b) não reconhecendo os fatos, dentro de 10 dias, apresenta suas razões, com documentos e rol de testemu-

nhas e envia o processo para o tribunal (art. 313 CPC). 

 

No tribunal, a exceção será julgada na forma do regimento interno (art. 314): 

a) Se a exceção não tiver fundamento legal, o tribunal arquiva. 

b) Caso contrário, condena o juiz em custas e remete o processo para o substituto legal. 

 

Atenção: a posição de excepto é ocupada pelo juiz, tanto que, ao contrário do que ocorre na exceção de incompe-

tência, não se ouve a parte contrária. 

 

Questão Escrevente TJSP 2014. 

É causa de suspeição do juiz: 

(A) inimizade em relação ao advogado do réu. (inimizade parte seria correto) 

(B) quando já foi mandatário da parte. (impedimento) 

(C) amizade com o advogado da parte autora. (amizade ou inimizade com a 

parte) 

(D) ter interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes.  

(E) quando seu cônjuge for advogado de uma das partes. (impedimento) 

Gabarito: D 

 

                                                           
1 Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição: 
I - ao órgão do Ministério Público, quando não for parte, e, sendo parte, nos casos previstos nos ns. I a IV do art. 135; 
II - ao serventuário de justiça; 
III - ao perito;   
IV - ao intérprete. 
§ 1o A parte interessada deverá argüir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira 
oportunidade em que Ihe couber falar nos autos; o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão da causa, ouvindo 
o argüido no prazo de 5 (cinco) dias, facultando a prova quando necessária e julgando o pedido. 
§ 2o Nos tribunais caberá ao relator processar e julgar o incidente. 
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AUXILIARES DA JUSTIÇA 

 

São pessoas que, ao lado do juiz, agem em nome do Estado no processo para a prestação do serviço devido às 

partes litigantes. 

 Escrivão 

 Oficial de justiça 

 Perito 

 Depositário 

 Administrador 

 Intérprete 

 Outros: contador, partidor, leiloeiro, etc. 

 

Art. 140. Em cada juízo haverá um ou mais oficios de justiça, cujas atribuições 

são determinadas pelas normas de organização judiciária. 

 

Comentário ao artigo 140: juízo significa vara e em cada vara existirá ao menos um ofício de justiça, que corres-

ponde ao complexo de pessoas e coisas por meio do qual os serviços auxiliares do juízo são prestados. 

 

Escrivão (Art. 141) Oficial de Justiça (Art. 143) 

I - redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, car-

tas precatórias e mais atos que pertencem ao seu ofí-

cio; 

 

 

 

II - executar as ordens judiciais, promovendo cita-

ções e intimações, bem como praticando todos os de-

mais atos, que Ihe forem atribuídos pelas normas de 

organização judiciária; 

 

III - comparecer às audiências, ou, não podendo fazê-

lo, designar para substituí-lo escrevente juramentado, 

de preferência datilógrafo ou taquígrafo; 

 

IV - ter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos, 

não permitindo que saiam de cartório, salvo exce-

ções. 

 

V - dar, independentemente de despacho, certidão 

de qualquer ato ou termo do processo, observado o 

disposto no art. 155. 

I - fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, 

arrestos e mais diligências próprias do seu ofício, 

certificando no mandado o ocorrido, com menção de 

lugar, dia e hora. A diligência, sempre que possível, 

realizar-se-á na presença de duas testemunhas; 

 

II - executar as ordens do juiz a que estiver subordi-

nado; 

 

 

 

III - entregar, em cartório, o mandado, logo depois de 

cumprido; 

 

 

IV - estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na 

manutenção da ordem. 

 

 

V - efetuar avaliações. 

 

Escrivão. 

 

É o PRINCIPAL auxiliar do juiz na condução do procedimento e documentação dos atos processuais. 

O escrivão é também um chefe de seção (ofício de justiça), com funcionários subalternos sob sua direção (escre-

ventes). 

As principais funções do escrivão estão no rol do artigo 141, que é meramente exemplificativo, ou seja, podem ser 

previstas outras atribuições ao escrivão. 

 

Comentários ao artigo 141: 

Quanto às atividades descritas no inciso I, é possível a delegação desses atos ao escrevente, com posterior assi-

natura e revisão (diminuição da carga e procedimento mais célere).  

 

Comentários ao artigo 142: 

No impedimento do escrivão, o juiz convocar-lhe-á o substituto, e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o 

ato. Essa regra evita que o ato processual deixe de ser praticado. Qualquer pessoa idônea chamada de indicação 

ad hoc (para esta finalidade).  
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Oficial de justiça. 

 

É também um auxiliar da justiça e suas principais atividades estão elencadas no art. 143. 

 

Comentários ao art. 143 e incisos: 

Inciso I – oficial de justiça não pode delegar à terceiro as suas obrigações. A presença de duas testemunhas só é 

exigida quando a lei tiver previsão específica. Ex.: Artigo 842, § 2º, CPC. 

Inciso IV – a presença do oficial em audiência é sistematicamente dispensada pelos juízes e não gera nulidade 

processual. 

Inciso V – a avaliação será sempre materializada através de um laudo. Caso o oficial de justiça não possa proceder 

à avaliação, por depender de conhecimento especializado, o juiz nomeará um avaliador.  

 

Responsabilidade Civil do escrivão e do oficial de justiça2. 

 

 O escrivão e o oficial de justiça respondem civilmente perante as partes, terceiros e o Estado por danos 

gerados por sua atuação, nos seguintes casos: 

a) Quando se recusarem a praticar atos  dentro do prazo que a lei impõe ou que o juiz determine; 

b) Quando praticarem ato nulo com dolo ou culpa. 

 A esses serventuários da justiça cabe a tempestiva prática dos atos previstos em lei ou determinados pelo 

juiz, somente sendo excluída a responsabilidade com justo motivo. 

 Não estão obrigados a praticar atos manifestamente ilegais determinados pelo juiz, respondendo solida-

riamente pelos danos quando não se recusarem à prática. 

 Obs.: juiz só responderá se praticar ato com DOLO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Art. 144. O escrivão e o oficial de justiça são civilmente responsáveis: 

I - quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir, dentro do prazo, os atos que Ihes impõe a lei, ou os que o juiz, a que estão subordinados, 
Ihes comete; 

II - quando praticarem ato nulo com dolo ou culpa. 
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ATOS PROCESSUAIS 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 

Processo é o procedimento animado por uma relação jurídica processual e tem 2 aspectos: 

1. material ou externo (é o procedimento)  sequencia de atos coordenados tendentes ao ato fim que é a sentença. 

2. interno, incorpóreo ou imaterial (é a relação jurídica processual)  o vínculo jurídico invisível que cria di-

reitos e obrigações entre as partes e elas e o juiz. 

Conceito de processo  é a relação jurídica de direito público que reúne autor, juiz e réu, que se exterioriza e se 

desenvolve através de uma sequencia de atos coordenados tendentes ao ato fim. 

Os atos processuais são todos os atos jurídicos que tem relevância para o plano do processo ou, de alguma forma, 

podem influenciar a atuação do Estado-juiz ao longo de todo o procedimento.  

Em resumo, são manifestações de vontade de alguma das partes envolvidas no processo. 

 

2. QUANTO A FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS. 

 

a) ausência de solenidade (artigo 154): 

 Não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir (Princípio da liberdade 

das formas). 

 Serão válidos se realizados de outro modo, preencherem a finalidade essencial. (Princípio da instrumen-

talidade das formas  ver 244 CPC). 

 

b) publicidade dos atos processuais (artigo 155): 

 São públicos, exceto segredo de justiça: 

 Interesse público; 

 Casamento, filiação, divórcio, alimentos e guarda de menores.  

Nos casos em que há decretação do segredo de justiça, o direito de consultar os autos e de pedir certidões de 

seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode 

requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite. 

 

c) utilização do vernáculo (artigo 156): 

 Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo (idioma nacional). 

 

d) documentos produzidos em língua estrangeira (artigo 157): 

 Documentos em língua estrangeira tem que ser traduzidos por tradutor juramentado. 

 

e) atos processuais eletrônicos (artigo 154, § 2º CPC): 

 Podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei (Lei 

nº 11.419/2006). 

 

 
 

 

Quanto à forma

Regra: ausência de solenidade 

(Art. 154)

Exceção: quando a lei expressamente a exigir.

Obs.: reputam-se válidos os que realizados de outro modo
preencham a finalidade essencial. (Princípio da liberdade
das formas e da instrumentalidade das formas – ver 244
CPC)

Regra: publicidade

(Art. 155)

Exceção:

I - interesse público;

Il - que dizem respeito a casamento, filiação, divórcio, alimentos e
guarda de menores

Regra: utilização de vernáculo

(Arts. 156 e 157)

Atos processuais eletrônicos 
(permitidos)

(Art. 154, PÚ e 2º)
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3 ATOS DA PARTE. 

 

a) momento em que o ato processual produz efeito (artigo 158): 

 

Regra geral  imediatamente. 

Os atos das partes (declarações unilaterais ou bilaterais de vontade) produzem imediatamente a constituição, a 

modificação ou a extinção de direitos processuais. 

 

Exceção  a desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença. 

 

Atos que independem de homologação judicial: 

 

 Renúncia ao recurso (antes de interpor). 

 

Atenção: A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte (art. 502). 

 

 Desistência do recurso (após a interposição). 

 

Atenção: O recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso, sem anuência do recorrido ou dos litis-

consortes (art. 501). 

 

Questão Escrevente TJSP 2014. 

Interposto recurso, o recorrente poderá dele desistir: 

(A) se não houver recurso adesivo ao seu. 

(B) somente até a remessa ao tribunal. 

(C) sem a anuência do recorrido. 

(D) até que haja a resposta do recorrido. 

(E) desde que haja a anuência dos litisconsortes. 

Gabarito: C 

 

b) autos suplementares (art. 159 §1º). 

 

O artigo prevê que salvo no Distrito Federal e nas Capitais dos Estados, todas as petições e documentos que ins-

truírem o processo, não constantes de registro público, serão sempre acompanhados de cópia, datada e assinada 

por quem os oferecer. 

Dessa forma, depois de conferir a cópia, o escrivão ou chefe da secretaria irá formando autos suplementares, dos 

quais constará a reprodução de todos os atos e termos do processo original. 

Os autos suplementares só sairão de cartório para conclusão ao juiz, na falta dos autos originais.  

Na prática esse artigo não é praticado, até mesmo porque o próprio Código de Processo Civil prevê procedimento 

especial de restauração dos autos, caso seja necessário. 

 

c) protocolo (artigo 160). 

Poderão as partes exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório (impor-

tante para restauração dos autos). 

 

d) cotas marginais (artigo 161). 

É defeso lançar, nos autos, cotas marginais ou interlineares; o juiz mandará riscá-las, impondo a quem as escrever 

multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo.  

Permite-se a rubrica (art. 167, parágrafo único do CPC). 

 

4. ATOS DO JUIZ. 

 

Existem duas categorias de atos processuais dos juízes: 

A) atos reais (ou materiais). 

 Atos materiais são aqueles que não têm caráter de determinação ou resolução e podem ser instrutórios 

(inspeções, ouvir alegações) e de documentação (rubricar, assinar).  

B) provimentos; 

 Provimentos são pronunciamentos do juiz no processo, expressões verbais ou escritas de seu pensa-

mento. Poderão ser finais (decidir a causa) ou interlocutórios (ao longo do processo). Os provimentos são 

as sentenças, as decisões interlocutórias, os despachos. 
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 Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. Como 

regra geral, contra a sentença cabe interposição do recurso de Apelação (Prazo 15 dias) e de Embargos 

de Declaração (Prazo 5 dias). 

 Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Como 

regra geral, contra decisão interlocutória cabe interposição do recurso de Agravo no prazo de 10 dias (art. 

522 CPC). 

 Despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a 

cujo respeito a lei não estabelece outra forma. Não cabe recurso (art. 504 CPC). 

 

Obs.: os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser 

praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.  

 

Acórdão é julgamento proferido pelos tribunais (órgãos colegiados). 

 Possuem caráter decisório, podem causar prejuízo e, por consequência, desafiam recurso (embargos de 

declaração, embargos infringentes, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordi-

nário ou embargos de divergência). 

 

 Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.  

 Quando proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para 

revisão e assinatura. 

 A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. 

 

As sentenças e acórdãos devem conter (art. 458 CPC): 

A) relatório: nome das partes, síntese do pedido do autor e da resposta do réu e resumo das principais ocorrências 

do processo; 

B) fundamentação: decisão das questões de fato e de direito, vale dizer, das questões preliminares e das questões 

prejudiciais; 

C) dispositivo: decisões das questões submetidas ao julgador, vale dizer, das questões de mérito. 

 

As demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso, sob pena de nulidade (inciso IX do art. 93 

da CF e caput do art. 459 do CPC). 

 

5. ATOS DO ESCRIVÃO OU DO CHEFE DE SECRETARIA. 

 

Ao escrivão cabe a atividade documental do processo, velar pela integridade física do processo. 

 

Principais atividades: 

 ato de autuação (capa, nome do juízo, natureza do feito, número de registro, nome das partes, data de 

início e encerramento). Art. 166 CPC. 

 preparação dos atos a serem assinados pelo juiz e pelas partes, como por exemplo, termo de audiência.  

 

a) todas as folhas dos autos serão rubricadas e numeradas, para que se evite a inserção de outras folhas ou a retirada 

de folhas existentes (art. 167). 

 

b) os termos constarão de noras datadas e rubricadas pelo escrivão (art. 168). 

O termo certifica um fato ou ato processual ocorrido no juízo (termo de juntada), enquanto o auto certifica um 

fato ou ato processual ocorrido fora da sede do juízo (auto de penhora). 

Taquigrafia é a escrita abreviada à mão. 

Estenotipia é a escrita abreviada por meio de aparelho eletrônico chamado estenótipo. 

 

c) os atos e termos do processo (artigo 169): 

- datilografados ou escritos com tinta escura; 

- assinado pelas pessoas que neles intervierem. Na impossibilidade ou recusa, o escrivão certificará a ocorrência; 

- é proibido uso de abreviaturas; 

- atos processuais praticados por meio de processo eletrônico, deverão ser produzidos e armazenados em arquivo 

eletrônico inviolável; 

- eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob 

pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, registrando-se a alegação e a decisão no termo. 

 

d) taquigrafia, estenotipia, ou de outro método idôneo. 

É permitido o uso, nos termos do art. 170 CPC. 
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Taquigrafia é a escrita abreviada a mão e a estenotipia é a escrita abreviada por aparelho eletrônico chamado 

estenótipo. 

 

e) não se admitem, nos atos e termos, espaços em branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, salvo se 

aqueles forem inutilizados e estas expressamente ressalvadas (artigo 171).  

 

6. TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS. 

 

A) HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO: 
 

Regra geral:  

 

 Realização em dias úteis (segunda-feira a sábado). 

 Das 6 às 20 horas (atos externos), admitindo-se que sejam concluídos depois se iniciados antes, quando 

o adiamento prejudicar a providência ou causar grave dano (Art. 172, caput e § 1º CPC). 

 No Juizado Especial Cível poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de 

organização judiciária (Lei nº 9.099/95, art. 12). 

 No sábado admite-se a realização dos atos processuais (externos somente). 

 Domingo não, é equiparado a feriado por força do art. 175 do CPC. 

 Exceção: atos de citação e penhora podem, mediante autorização judicial, serem realizados nos domingos 

e feriados e/ou fora do horário estabelecido como regra geral (art. 172, § 2º, do CPC). 

 

Atos praticados mediante protocolo (atos internos). Art. 172, § 3º. 

São os praticados por meio de petição. Terão que se realizar dentro do horário definido pela organização judiciária 

local.  Cada organização judiciária estadual terá competência para definir o horário de funcionamento do seu ser-

viço de protocolo. 

 

Ato praticado por meio eletrônico. 

Pode ser transmitido até às 24 horas do último dia do prazo (Lei 11.419/2006, arts. 3º, parágrafo único e 10, § 1º). 

 

B) ATOS PROCESSUAIS E FÉRIAS/FERIADOS: 
 

b.1) Durante as férias e feriados NÃO se realizam atos processuais, salvo (art. 173): 

 

I – produção antecipada de provas; 

II – citação para evitar perecimento do direito (O prazo para a resposta do réu só começará a correr no primeiro 

dia útil seguinte ao feriado ou às férias); 

III – arresto, arrecadação, abertura de testamento, busca e apreensão, nunciação de obra nova, depósito, embargos 

de terceiro, penhora, prisão, sequestro, separação de corpos e outros atos análogos. (AAABNDEPPSS) 

 

b.2) Processam-se durante as férias e NÃO se suspendem, de forma que continuam tramitando normal-

mente nesse período (art. 174): 

 

I - os atos de jurisdição voluntária bem como os necessários à conservação de direitos, quando possam ser preju-

dicados pelo adiamento; 

II - as causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção de tutores e curadores, bem como as mencionadas 

no art. 275 (procedimento sumário); 

III - todas as causas que a lei federal determinar.  

 

b.3) Prazos em andamento durante as FÉRIAS: 

 

Suspendem os prazos que estão em trâmite, reiniciando-se a contagem do que faltar no primeiro dia útil seguinte 

ao final das férias (art. 179 do CPC): 

 

Quando começa a contagem do prazo da citação realizada no período de férias? 
R. O prazo para a resposta do réu só começará a correr no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias (art. 

173, parágrafo único, do CPC).  

 

Não esquecer que o domingo e os dias declarados por lei são considerados feriados. 
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QUADRO SINÓTICO. 

 

CASOS DE SUPENSÃO DE PRAZOS/PROCESSOS 

Férias 

(art. 179) 

 

Obstáculo criado pela parte 

(art. 180) 

Exemplo: retirada indevida ou ausência de devolução 

dos autos do processo ao cartório 

Morte ou perda da capacidade processual de: 

- qualquer das partes ou 

- de seu representante legal ou 

- de seu procurador 

(art. 180 e 265, I) 

Obs.: não haverá suspensão se a morte ou a perda da 

capacidade da parte ou de seu representante ocorrer 

após o início da audiência de instrução e julgamento, 

caso em que o advogado permanecerá no processo – 

como substituto processual – até a publicação da sen-

tença (art. 265, § 1º) 

Quando for oposta exceção de incompetência do juízo, 

da câmara ou do tribunal, bem como de suspeição ou 

impedimento do juiz 

(art. 180 e 265, III) 

Obs.: não haverá suspensão se a alegação de suspeição 

ou impedimento recair sobre MP, serventuário ou au-

xiliar do juízo (art. 138, § 1º) 

 

7. LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS (artigo 176). 

 

Regra geral: sede do juízo. 

 

Exceções: 

 

a) Deferência (art. 4113); 

b) Interesse da justiça (art. 410, II4); 

c) Obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz (art. 336, parágrafo único5). 

 

Obs.: carta precatória, rogatória e de ordem também são exceções. 

 

8. REGRAS ESPECIAIS DOS PRAZOS. 

 

O impulso do processo rumo ao provimento jurisdicional (composição do litígio) está presidido pelo sistema da 

oficialidade, de sorte que, com ou sem a colaboração das partes, a relação processual segue sua marcha procedi-

mental em razão de imperativos jurídicos lastreados, precipuamente, no mecanismo dos prazos6. 

Os prazos devem ser exercidos nos prazos estabelecidos pela lei, sob pena de preclusão. 

O prazo se inicia com a intimação da parte e se encerra no momento em que se encerra o lapso previsto em lei. 

Ambos devem ser documentados nos autos pelo escrivão. 

 

a) Classificação dos prazos segundo o artigo 177 do CPC: 

 

 LEGAIS  dispostos expressamente. Ex.: Art. 508. 

 JUDICIAIS  fixados pelo juiz. Ex.: 454, § 3º, CPC. 

                                                           
3 Art. 411. São inquiridos em sua residência, ou onde exercem a sua função: 

I - o Presidente e o Vice-Presidente da República; 

II - o presidente do Senado e o da Câmara dos Deputados; 
III - os ministros de Estado; 

IV - os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, 

do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União;  
V - o procurador-geral da República; 

Vl - os senadores e deputados federais; 

Vll - os governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; 
Vlll - os deputados estaduais; 

IX - os desembargadores dos Tribunais de Justiça, os juízes dos Tribunais de Alçada, os juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos 

Tribunais Regionais Eleitorais e os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal; 
X - o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa ao agente diplomático do Brasil. 

Parágrafo único. O juiz solicitará à autoridade que designe dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da 

defesa oferecida pela parte, que arrolou como testemunha. 
4 Art. 410. As testemunhas depõem, na audiência de instrução, perante o juiz da causa, exceto: 

II - as que são inquiridas por carta; 
5 Art. 336. Salvo disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas em audiência. 
Parágrafo único. Quando a parte, ou a testemunha, por enfermidade, ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à 

audiência, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. 

6 Humberto Theodor Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, p. 285, 55ª Ed., Forense, 2014. 
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 CONVENCIONAIS  ajustados entre as partes. Ex.: suspensão do processo (art. 265, II e § 3º) ou de 

concessão de prazo pelo credor ao devedor, na execução, para que a obrigação seja voluntariamente cum-

prida (art. 792). 

 

b) Natureza dos prazos: 

 

b.1) Dilatório: embora fixado na lei, admite prorrogação ou redução, desde que por convenção das partes e com 

motivo legítimo, e desde que o requerimento ao juiz seja apresentado antes do seu encerramento (art. 181). Exem-

plos: juntar documentos, arrolar testemunhas e realizar diligências determinadas pelo juiz. 

 

Requisitos para redução ou ampliação dos prazos dilatórios pelas partes: 

- deve ser requerida antes do vencimento do prazo; 

- deve estar fundada em motivo legítimo; 

- deve ser objeto de aprovação do juiz e, a quem compete fixar o dia do vencimento do prazo da prorrogação (art. 

181, § 1º). 

 

b.2) Peremptório: é o que a convenção das partes e, ordinariamente, o próprio juiz, não podem ser alterados 

(art. 182). Exemplos: contestar, oferecer exceções e reconvenção, bem como recorrer. 

 

 Exceção. 
 

Ampliação dos prazos dilatórios ou peremptórios:  

 

Difícil transporte  ampliação até 60 dias. 

Calamidade pública  poderá até ultrapassar o prazo de 60 dias. 

 

c) Encerramento do prazo e preclusão temporal: 

 

Regra geral: encerrado o prazo, perde a parte o direito de praticar o ato, ocorrendo a preclusão. 

Preclusão temporal  perda do momento para realização do ato, salvo prova de justa causa (art. 183). 

 

Justa causa = evento imprevisto alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário 

(art. 183, § 1º). 

 

d) Contagem do prazo (art. 184): 

 

 Exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento; 

 Conta-se da intimação (art. 240); 

 Começam a correr do primeiro dia útil após a intimação, se ocorrer em dia que não tinha expediente 

forense (art. 240, § parágrafo único); 

 Feriados e finais de semana não interrompem a contagem dos prazos (art. 178); 

 Deve ser iniciada e encerrada em dia útil; 

 Caso o último dia do prazo coincidir com feriado, fechamento do fórum ou encerramento antecipado da 

jornada de trabalho, o prazo deverá ser prorrogado para o primeiro dia útil. 

 No silêncio da lei e do juiz o prazo é de 5 dias (art. 185). 

 

e) Permite-se à parte renúncia do prazo a seu favor (art. 186). 

 

f) Juiz (art. 189): 

 2 dias para despachar; 

 10 dias para proferir decisões; 

 Obs.: prazo poderá ser excedido por igual tempo com motivo justificado. 

 

g) Prazos especiais: 

 Fazenda Pública e MP tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer (art. 188).  

Obs.: Não há prazo em dobro para responder recurso. 

 Litisconsortes com procuradores (advogados distintos) diferentes tem prazo em dobro para contestar, 

recorrer e de modo geral para falar nos autos (art. 191). 

 

h) Serventuário (art. 190): 

 24 horas para enviar os autos à conclusão do juiz; 
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 48 horas para executar atos processuais. 

Contagem:  

- da data que concluiu o ato anterior, se imposto pela lei; 

- da data que tiver ciência da ordem, se determinada pelo juiz. 

 

Obs.: o juiz é que verifica se o serventuário excedeu a ordem sem justo motivo (art. 193). 

 

i) Intimações (art. 192): 

 Quando a lei não marcar outro prazo, somente obrigarão o comparecimento depois de decorridas 24 horas. 

 

j) Advogado, MP e Fazenda Pública: 

 Art. 195. Devem restituir os autos no prazo estabelecido na lei, sob pena de o juiz riscar o que neles 

houver escrito e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. 

 Art. 196. Qualquer interessado pode cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo legal que deverá 

devolver em 24 horas após a intimação, sob pena de perder direito à vista fora de cartório e multa, cor-

respondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo. 

 Art. 196, parágrafo único. Apurada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil, para o procedimento disciplinar e imposição da multa. 

 

Questão Escrevente TJSP 2014. 

Quanto aos prazos, assinale a alternativa correta.  

(A) Não havendo preceito legal, o prazo será de 10 dias para a parte. 

(B) Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório. 

(C) Os prazos começam a correr no dia da intimação. 

(D) Em regra, computar-se-ão os prazos, incluindo o dia do começo. 

(E) O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, interrompe-se nos feriados. 

Gabarito: B 

 

9. DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS. 

 

9.1. Introdução. 

 

Os atos processuais são CUMPRIDOS por ordem judicial (dentro da Comarca) ou REQUISITADOS por carta 

(fora da Comarca). 

 

As formas de comunicação dos atos processuais são: CARTA, CITAÇÃO, INTIMAÇÃO. 

 

Obs.: Protestos, notificações e interpelações não são modalidades de comunicação dos atos processuais, mas sim 

procedimentos cautelares específicos (artigos 867 a 873 CPC). 

 

9.2. Cartas (Artigos 201 a 212, CPC). 

 

Espécies: 

 

 Precatória: outra Comarca. 

 Rogatória: autoridade judiciária estrangeira. 

 Ordem: tribunal ao juiz subordinado. 

 

Requisitos essenciais das cartas (art. 202): 

a) a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; 

b) o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; 

c) a menção do ato processual, que lhe constitui o objeto; 

d) o encerramento com a assinatura do juiz; 

e) prazo dentro do qual deverá ser cumprida. 

 

- Permite-se cartas expedidas por meio eletrônico com assinatura do juiz na forma da lei. 

 

- Cartas são itinerantes (art. 204), ou seja, podem ser apresentadas a juízo diverso do que dela consta, a fim de se 

praticar o ato. 
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- Em caso de urgência as cartas de ordem e precatória poderão ser transmitidas via telegrama, telefone ou radio-

grama (art. 205). 

 

9.3. Citação. 

 

a) conceito. 

A citação é o ato que integra o réu ao processo dando-lhe ciência da ação e do prazo de resposta.  

 

b) indispensabilidade da citação. 

É indispensável para validade do processo.  

Não ocorrida ou tendo algum vício, o processo será nulo e todos os atos realizados após a citação deverão ser 

repetidos (art. 214, caput, CPC). 

Comparecimento espontâneo supre a falta de citação (art. 214, § 1º, CPC). 

Comparecimento somente para arguir nulidade e sendo esta decretada, a citação considera-se feita na data da 

intimação da decisão (art. 214, § 2º, CPC). 

 

c) regra da pessoalidade da citação (art. 215 CPC). 

 

Citação será feita em regra pessoalmente ao réu (tanto por correio quando por oficial). 

 

Exceções: 

 Representante legal ou procurador legalmente autorizado a receber citação. 

 Administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis. 

- locador que se ausenta do país sem cientificar locatário de que deixou procurador com poderes para receber 

citação. 

 Ausente: citação será feita na pessoa do mandatário, administrador, feitor ou gerente, quando a ação se originar 

de atos por eles praticados. 

 Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerencia geral ou de administração 

(Art. 223, parágrafo único) 

 

d) lugar da citação. 

Regra geral: qualquer lugar (art. 216) 

Obs.:  

- O militar, em serviço ativo, será citado na unidade em que estiver servindo se não for conhecida a sua residência 

ou nela não for encontrado; 

 

Não se fará citação, salvo para evitar perecimento do direito: 

- culto religioso; 

- cônjuge ou parente (linha reta e colateral até 2º grau) no dia do falecimento e nos sete dias seguintes; 

- noivos, 3 primeiros dias de bodas; 

- doentes graves; 

- réu demente ou impossibilitado (oficial descreve, o juiz nomeia médico p examinar citando e entregar laudo em 

5 dias. Reconhecida a impossibilidade, juiz dará curador ao citando, que será responsável pela defesa do réu (no-

meação é restrita à causa). Art. 218. 

 

e) efeitos da citação válida. 

1. torna prevento o juízo (quando a competência territorial é diferente); 

2. induz litispendência (por isso que se extingue a ação com citação mais recente); 

3. torna litigiosa a coisa (gera e ineficácia da alienação do objeto litigioso); 

4. constitui o devedor em mora (nas obrigações sem prazo de vencimento); 

5. interrompe a prescrição (retroage à data da propositura da ação se for feita no prazo legal).  

 

Obs.:  

 A regra de “tornar prevento o juízo” aplica-se quando a prevenção é disputada por juízes de competência 

territorial diferente, pois em se tratando de juízes de mesma competência territorial, aplica-se o previsto 

no art. 106 do CPC, ou seja, a prevenção será daquele juízo que primeiro despachou. 

 A interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, desde que a parte promova a citação 

do réu nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar (art. 219, § 2º), não ficando prejudicada pela 

demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, prazo esse que pode ser prorrogado pelo juiz por 

até no máximo de 90 dias. 

 O juiz pode pronunciar de ofício a prescrição (art. 219, § 5º). 
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 Os efeitos de “constituir em mora o devedor” e “interromper a prescrição” são atingidos mesmo quando 

a citação for ordenada por juízo incompetente. 

 

f) modalidades de citação (art. 221) CPC. 

 

Modalidades de Citação 

REAL FICTA 

1. Correio 1. Edital 

2. Oficial de justiça pessoalmente 2. Oficial de Justiça hora certa 

3. Internet ou meios eletrônicos   

 

f.1) Citação pelo correio (Art. 222)  exige-se carta registrada com recibo. 

 

É a regra. 

 

A citação pelo correio depende da vontade do réu, pois só se aperfeiçoa com a sua assinatura no aviso de rece-

bimento. 

 

Conterá: cópia da PI e despacho do juiz + advertência 285 (presumem-se aceitos pelo réu, como verdadeiros, 

alegações do autor) + prazo p resposta e o juízo e cartório com respectivo endereço + assinatura do escrivão. 

 

Não pode ser feita citação pelo correio: 

- ações de estado 

- ré pessoa incapaz 

- ré pessoa jurídica de direito público 

- processos de execução 

 

- não houver correio na localidade 

- quando autor requerer de outra forma  

- quando frustrada citação pelo correio 

 

f.2) Citação por oficial de justiça. 

 

É realizada quando: 

- frustrada pelo correio; 

- quando a por correio não é admissível (art. 222); 

- quando for requerido pela parte. 

 

O oficial de justiça tem que procurar o réu e citá-lo (art. 226): 

- lendo-lhe o mandato e entregando-lhe a contra fé, obtendo a nota de ciente; 

- a recusa em receber ou não aceitar apor nota de ciente não evita a citação, que será considerada VÁLIDA; 

- oficial de justiça tem fé pública. 

 

f.3) Citação por hora certa. 

 

A citação por hora certa é uma citação ficta feita por oficial de justiça, que após 3 visitas frustradas avisa um 

familiar ou na falta, vizinho ou pessoa do local, que voltará no dia seguinte marcando horário. Se o réu estiver no 

local na hora marcada a citação será real. Caso contrário, a citação será ficta e será feita através do informante. 

Depois o escrivão enviará uma carta, fax, telex, ou comunicação informando o réu da citação. 

 

Obs.: o prazo de resposta é contado da juntada do mandado de citação por hora certa. Não é contado dessa corres-

pondência/comunicação enviada pelo cartório, que é apenas uma formalidade posterior. 

 

Requisitos da citação por hora certa: 

1. três visitas no endereço do réu em horários que ele deveria estar; 
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2. suspeita de ocultação maliciosa (quem analisa esse requisito é o oficial de justiça, mas nada impede que com 

base na certidão o juiz determine a citação por hora certa). 

 

Observação: Nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropo-

litana, o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações em qualquer delas (art. 230).  

 

f.4) Citação por edital (art. 231). 

 

Admite-se a citação por edital: 

1. quando o réu é desconhecido ou incerto;  

2. quando o lugar é ignorado, incerto (que não se pode precisar) ou inacessível. 

A inacessibilidade pode ser física ou geográfica quando o acesso é naturalmente difícil (cientista no meio da Ama-

zônia) ou jurídica (quando o país estrangeiro não cumpre carta rogatória). A inacessibilidade social é a que decorre 

de perigo. 

No caso de inacessibilidade a notícia também poderá ser divulgada pelo rádio, quando houver. 

 

Observação. 

NÃO É PERMITIDA CITAÇÃO POR EDITAL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (Lei 9.099/95, art. 18, § 2º). 

Justificativa: O procedimento previsto nessa lei é direcionado a causas de menor complexidade e deve orientar-se-

á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre 

que possível, a conciliação ou a transação. 

 

Procedimento da citação por edital: 

1. O edital será publicado por três vezes dentro do prazo de 15 dias: uma no DO e duas em jornal particular. 

2. Se o autor for beneficiário da justiça gratuita as três publicações são feitas no DO. 

3. Além do jornal, o edital será publicado em local próprio do fórum e o juiz poderá utilizar outras formas de 

publicidade, como rádio, tv, etc.  

4. O edital terá um prazo fixado pelo juiz de 20 a 60 dias que será contado da primeira publicação. Só depois desse 

prazo é que se inicia o prazo de resposta. 

 

9.4. Intimação. 

 

a) conceito. 

 

É ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa 

(art. 234 CPC). Podem ser feitas: 

- publicação na imprensa oficial (DF e Capitais e onde houver imprensa oficial); 

- escrivão (pessoalmente, tendo domicílio na sede do juízo ou por carta com aviso de recebimento, tendo domicílio 

fora do juízo) 

- oficial de justiça (quando frustrada pelo correio); 

 

b) intimação do MP (art. 236, § 1º). 

 

Pessoalmente, esteja ele atuando como parte ou fiscal da lei. 

 

c) intimação eletrônica. 

 

Permitida. 

 

d) início da contagem dos prazos (art. 241 CPC). 

 

i. data da juntada aos autos do aviso de recebimento – correio. 

ii. data de juntada aos autos do mandado cumprido – oficial de justiça. 

iii. data da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido – vários réus. 

iv. data da juntada aos autos devidamente cumprida – cartas (ordem, precatória, rogatória). 

v. finda a dilação assinada pelo juiz – edital. 

 

e) prazo para interposição de recursos. 

 

- data em que os advogados são intimados da decisão, sentença ou acórdão. 

- data da audiência, em decisões nela proferidas. 
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Quadro sinótico. 

 

Conceito de Intimação É ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e ter-

mos do processo, para que faça ou deixe de fazer al-

guma coisa. 

Intimação pelo órgão oficial No DF e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, 

consideram-se feitas as intimações no DO, sendo in-

dispensável, sob pena de nulidade que a publicação 

conste os nomes das partes e seus advogados, sufici-

entes para sua identificação. 

Comarcas sem órgão oficial Competirá ao escrivão intimar de todos os atos do pro-

cesso os advogados das partes, pessoalmente ou por 

carta registrada com AR quando tiver domicílio fora 

do juízo. 

Intimação do MP SEMPRE pessoalmente.  

Intimação eletrônica A lei autoriza, conforme disposições próprias. 

Intimação por carta Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão 

feitas às partes, aos seus representantes legais e aos ad-

vogados pelo correio ou, se presentes em cartório, di-

retamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Presunção de validade da intimação Presumem-se válidas as comunicações e intimações 

dirigidas ao endereço residencial ou profissional decli-

nado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo 

às partes atualizar o respectivo endereço sempre que 

houver modificação temporária ou definitiva. 

Intimação por oficial de justiça Ocorrerá quando frustrada a intimação via correio. 

Início da contagem dos prazos Salvo disposição em contrário, os prazos para as par-

tes, para a Fazenda Pública e para o MP contar-se-ão 

da intimação, considerando-se realizadas no primeiro 

dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia em que 

não tenham havido expediente forense. 

 

Quadro sinótico. 

 

Diferenças entre citação e intimação. 

 

Citação Intimação 

É ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado 

a fim de se defender. 

É ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e ter-

mos do processo, para que faça ou deixe de fazer al-

guma coisa. 

Ato direcionado ao réu. Ato direcionado a qualquer das partes. 

Espécies: 

i. Correio 

ii. Oficial de justiça 

iii. Edital 

iv. Meio eletrônico 

Espécies: 

i. Publicação no DO 

ii. Correio 

iii. Oficial de justiça 

iv. Edital 

v. Meio eletrônico  

Regra geral: Citações serão efetuadas pelo correio, 

salvo hipóteses do art. 222. 

Regra geral: Intimações serão efetuadas pela publica-

ção dos atos no órgão oficial. 

Regra geral: Citações devem atender a pessoalidade, 

sendo realizadas diretamente junto ao destinatário. 

Regra geral: Intimações são feitas às partes, aos seus 

representantes legais e aos advogados. 

 Intimação do MP sempre deverá ser feita pessoal-

mente (art. 236, § 2º). 
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TUTELA ANTECIPADA 

 

É o adiantamento dos efeitos da decisão final para evitar dano ao direito subjetivo da parte. 

Pode ser requerida somente quando houver requerimento da parte. Juiz não poderá decretar de ofício. 

Pode ser requerida e concedida em qualquer fase do processo. 

 

O art. 273 prevê 3 espécies de tutela antecipada. 

a) Tutela antecipada de urgência (perigo de dano); (art. 273, I) 

b) Tutela antecipada sancionatória (propósito protelatório ou abuso da defesa); (art. 273, II) 

c) Tutela antecipada definitiva (quando há incontrovérsia); (art. 273, § 6º) 

 

Fungibilidade entre a tutela cautelar e a antecipada (art. 273, § 7º). 

 

 
 

Se a parte requerer em sede de antecipação de tutela providência de natureza cautelar poderá o juiz deferir a 

tutela cautelar em caráter incidental (celeridade processual, evitar que a parte tenha que se utilizar do processo 

autônomo). 

 

Diferença entre as tutelas de urgência. 

Tutela antecipada  a lei exige requerimento da parte, ela é sempre incidental (no curso do processo de conheci-

mento) e é sempre satisfativa. 

Tutela cautelar  a lei prevê que será requerida pela parte, mas poderá ser concedida de ofício (poder geral de 

cautela do juízo). Pode ser incidental ou objeto de um processo cautelar autônomo. Ela sempre assecuratória, 

instrumental, pois visa garantir o resultado útil de outro processo, nunca será satisfativa. 

Requisitos para a antecipação da tutela: 

 

Para as tutelas de urgência e sancionatória (requisitos gerais): 

a) Requerimento da parte; 

b) Reversibilidade da medida. 

 

Para a tutela antecipada de urgência: 

a) Prova inequívoca (convencer o juiz da verossimilhança das alegações = aparência de verdade); 

b) Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora); ou 

 

Para a tutela antecipada sancionatória: 

a) Prova inequívoca (convencer o juiz da verossimilhança das alegações = aparência de verdade); 

b) Conduta inadequada da parte  Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 

Ex.: réu argui defesa contra evidência dos fatos e de sua conclusão ou requer provas ou diligências, reve-

lados como absurdas pelas circunstâncias do processo. 

 

Para a tutela antecipada definitiva: 

a) Inexistência de controvérsia; 

 

Prova inequívoca  entende-se prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material 

disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que no momento da análise do pedido de antecipação todos os 

elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. 

 

Tutelajurisdicional de 
urgência

(genêro)

antecipação da tutela

(incidental)

tutela cautelar

(processo autônomo)
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A incontrovérsia como fundamento para antecipação da tutela (art. 273, § 6º). 

Quando houver pedidos cumulados e um deles ou parcela deles restar incontroverso, o juiz poderá, a requerimento 

do autor, deferir tutela antecipada quando a essa porção da lide, prosseguindo o processo com referência aos pe-

didos controvertidos. Esse tipo de tutela antecipada, chamada de tutela antecipada definitiva, só deve preencher 

um requisito, ou seja, ponto incontroverso. 

 

A decisão que concede tutela antecipada é provisória (art. 273, § 4º). 

 

É sujeita a modificação e revogação a qualquer tempo.  
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PROCEDIMENTOS  

 

 

Comum (CÓDIGO DE PRO-

CESSO CIVIL - art. 270) 

Juizado Especial Cível Estadual 

(Sumaríssimo) 

Juizado Especial da Fazenda Pú-

blica 

ORDINÁRIO 

(artigos 282 a 

275) 

 

SUMÁRIO 

(artigos 275 a 

281) 

Lei nº 9.099/95 Lei nº 12.153/2009 

Aplicável a todas as causas, salvo 

disposição em contrário deste Có-

digo ou de lei especial (art. 271 

CPC) 

Causas de menor complexidade Envolve pessoas jurídicas de direito 

público (Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios) quando Rés 

 

Competência (art. 275 CPC) Competência (art. 3º, Lei 9.099/95) Competência, Lei 12.153/09) 

Procedimento Sumário (competên-

cia absoluta) 

Procedimento Sumaríssimo (com-

petência facultativa) 

Procedimento Sumaríssimo 

(competência absoluta, art. 

2º, § 4º) 

- as causas cujo valor não exceda 60 

salários mínimos. 

- as causas cujo valor não exceda a 40 

salários mínimos. 

- Causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municí-

pios, até o valor de 60 (ses-

senta) salários mínimos. Com-

petência absoluta (art. 3º). 

Obs.:  quando a pretensão ver-

sar sobre obrigações vincendas, 

a soma de 12 parcelas vincen-

das e de eventuais parcelas 

vencidas não poderá exceder o 

valor de 60 salários mínimos. 

- causas, qualquer que seja o valor 

(275, II): 

a) arrendamento rural e parceria agrí-

cola;  

b) cobrança de: 

- condomínio; 

- seguro por acidente de veículo 

(exceto execução); 

- honorários profissionais liberais. 
c) ressarcimento por danos: 

- prédio urbano ou rústico; 

- acidente de veículo de via terres-

tre. 

d) revogação de doação. 

e) nos demais casos previstos em lei. 

- as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do CPC; 

- a ação de despejo para uso próprio; 

- as ações possessórias sobre bens 

imóveis de valor até 40 salários míni-

mos; 

- execução de seus julgados; 

- execução de títulos executivos ex-

trajudiciais, no valor de até 40 vezes 

o salário mínimo. 

 

Não podem causas: 

- estado e capacidade das pessoas. 

Não podem as causas (art. 3º,§ 2º): 

- estado e capacidade das pessoas, 

ainda que de cunho patrimonial. 

- Alimentar. 

- Falimentar. 

- Fiscal. 

- Interesse da Fazenda Pública. 

- Acidentes de trabalho. 

- Resíduos (disposição testamentá-

ria). 

Não podem as causas (art. 2º, § 

1º): 

Mesmo que a causa tenha até 

60 (sessenta) salários míni-

mos não poderá ser proposta 

em razão da matéria: 

I – as ações de mandado de se-

gurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, popula-

res, por improbidade adminis-

trativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou in-

teresses difusos e coletivos; 
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II – as causas sobre bens imó-

veis dos Estados, Distrito Fede-

ral, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públi-

cas a eles vinculadas; 

III – as causas que tenham 

como objeto a impugnação da 

pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas 

a militares. 

QUESTÕES PROCESSUAIS 

Art. 280 CPC 
Não se admite no procedimento su-

mário: 

- ação declaratória incidental; 

- intervenção de terceiros (exceto: as-

sistência, o recurso de terceiro preju-

dicado e a intervenção fundada em 

contrato de seguro) 

Art. 10 (Lei 9.099/95) 
Não se admitirá qualquer forma de 

intervenção de terceiro nem de assis-

tência.  

Art. 11 

Não cabe reexame necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESSORA JULIANA VIEIRA PEREIRA 
ANOTAÇÕES DE AULA DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
 

Este conteúdo é protegido por direitos autorais. Não é permitido modificar, reproduzir, expor, distribuir ou usar o conteúdo para quaisquer fins público ou comercial. Lei nº 9.609/98. 

 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO. 

 

- Petição Inicial (requisitos: art. 282 CPC + rol de testemunhas e quesitos). 

- Audiência de conciliação (30 dias). 

- Citação com antecedência mínima de 10 dias. 

- Fazenda Pública dobro: 20 dias. 

- Audiência de conciliação: 

 

 obtida conciliação  extinção do processo (art. 269, III). 

 

 não obtida conciliação  juiz aprecia impugnação ao valor da causa ou controvérsia da natureza da 

demanda, determinando, se for o caso, conversão do procedimento sumário em ordinário e o réu ofe-

rece resposta ou escrita (requisitos: art. 282 CPC + rol de testemunhas e quesitos) art. 278. 

 

 não sendo caso de extinção ou julgamento antecipado (O QUE CULMINARÁ PAPARA UMA SEN-

TENÇA), o juiz designará uma audiência de instrução e julgamento para data não excedente a 30 dias, 

salvo se houver perícia (art. 278, § 2º). 

 

- Audiência de instrução e julgamento (segue normas dos artigos 450 a 457 do Código de Processo Civil). 

 

- Sentença (em audiência ou em 10 dias). 

 

Obs.: as causas de procedimento sumário têm curso nas férias (nenhum prazo se suspende pela superveniência 

delas - art. 174, II, CPC). 

 

Obs.: no procedimento sumário é permitido ao réu na contestação formular pedido em seu favor (art. 278, § 1º). É 

o chamado pedido contraposto. Assim, não se admite reconvenção. 

 

- no procedimento sumário não são admissíveis ação declaratória incidental e intervenção de terceiros, salvo as-

sistência, recurso de terceiro prejudicado e intervenção fundada em contrato de seguro. 
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PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. Juizado Especial Estadual (Lei nº 9.099/95). 

 

Procedimento: 

 

 Pedido escrito ou oral. 

 Audiência de conciliação em 15 dias. 

 Audiência de instrução e julgamento imediatamente ou em 15 dias. 

 Sentença líquida ainda que o autor tenha formulado pedido genérico (art. 14, § 2º). 

 Os atos processuais poderão ser realizados em horário noturno (art. 12). 

 Atos processuais em outras comarcar por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 13, § 2º). Dispensa 

Carta Precatória. 

 

Podem ser autoras: 

 

 Pessoas físicas capazes, excluídas cessionárias de direito de pessoas jurídicas; 

 Microempresas; 

 Empresas de pequeno porte (LC nº 123/06, art. 74); 

 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); 

 Sociedade de crédito a microempreendedor. 

 

Podem ser rés: 

 

 Pessoas físicas; 

 Pessoas jurídicas. 

 Obs.: com exclusão das pessoas enumeradas no art. 8º. 

 

Não podem ser partes no Juizado Especial Estadual (art. 8º): 

 

 Incapaz; 

 Preso; 

 Pessoas jurídicas de direito público; 

 Empresas públicas da União; 

 Massa falida; 

 Insolvente civil. 

 

Questão Escrevente TJSP 2014. 

Pode ser autor em ação proposta perante o Juizado Especial Cível: 

(A) pessoa física cessionária de direito de pessoa jurídica. 

(B) pessoa presa.  

(C) pessoa jurídica de direito público. 

(D) sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos da lei. 

(E) insolvente civil. 

Gabarito: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESSORA JULIANA VIEIRA PEREIRA 
ANOTAÇÕES DE AULA DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
 

Este conteúdo é protegido por direitos autorais. Não é permitido modificar, reproduzir, expor, distribuir ou usar o conteúdo para quaisquer fins público ou comercial. Lei nº 9.609/98. 

 

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09). 

 

Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública: 

 

- Processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

 

Exceto (essas ações elencadas abaixo são proibidas de serem processadas perante o JEFP): 

 

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; 

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; 

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis 

ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 

 

Observação: 

 

1. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma 

de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder 60 salários mínimos. 

 

2. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 

 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 5º): 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte; 

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas. 

 

Disposições gerais da Lei nº 12.153/09. 

- Cabe tutela cautelar e antecipada (art. 3º). 

- Não há reexame necessário (art. 11).  

Atenção: nos procedimentos comuns há reexame necessário (art. 475 CPC). 

- Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos (art. 7º). 

Atenção: nos procedimentos comuns a Fazenda Pública tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para 

recorrer. 

- Aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95 (art. 27). 

 

Procedimento. 

 Petição escrita ou oral (art. 14). 

 Citação para audiência de conciliação com antecedência mínima de 30 dias (art. 7º). 

 Audiência de conciliação  permite-se que o conciliador ouça as partes e testemunhas (art. 16). 

- se não houver conciliação: 

Apresentação de contestação (escrita ou oral)  admite-se pedido contraposto (art. 17). 

Apresentação de documento que disponha para esclarecimento da causa, que deverá ser apresentado até a instala-

ção da audiência (art. 9º). 

 Audiência de instrução (se necessário ouvir novamente as partes e testemunhas, aqui se permite que o 

juiz aproveite a oitiva feita pelo conciliador, excepcionalmente). 

 Sentença. 

 

Questão Escrevente TJSP 2014. 

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quanto à maté-

ria, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Dis-

trito Federal, dos Territórios e dos Municípios, incluindo-se em sua competên-

cia o julgamento de 

(A) cobrança de diferenças salariais de funcionário público. 

(B) ação de improbidade administrativa. 

(C) causas sobre bens imóveis pertencentes a esses entes.  

(D) desapropriações. 

(E) mandado de segurança. 

Gabarito: A 
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PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (Artigos 282 a 475 do CPC). 

 

O procedimento ordinário é estabelecido por exclusão. O legislador optou em disciplinar, com riqueza de deta-

lhes, as etapas e as providências deste procedimento. 

Essa é a razão por que estudamos os procedimentos sumário e sumaríssimo, deixando o ordinário, que é mais 

completo, para o final. 

Suas disposições aplicam-se subsidiariamente a todos os tipos de procedimento. 

O procedimento ordinário é dividido em 5 fases: postulatória, saneadora, probatória ou instrutória, decisória e 

recursal. 

 

PETIÇÃO INICIAL7. 

  

A petição inicial é a forma legal de provocar a jurisdição, de fazer o pedido da providência jurisdicional desejada 

pelo autor. Com sua distribuição, inicia-se a fase postulatória. 

É um ato processual solene, que deve preencher todos os requisitos formais: 

 

a) escrita em língua portuguesa; 

b) deve indicar o nome e o endereço do patrono do autor para intimações, bem como o endereço do autor, que 

deve ser sempre atualizado; 

c) requisitos do art. 282 CPC: 

I – endereçamento ao juízo competente; 

II – qualificação das partes (prenome, nome, profissão, estado civil, domicílio do autor e réu); 

III – causa de pedir – teoria da substanciação: fatos e fundamentos jurídicos; 

IV – pedido; 

V – valor da causa; 

VI – requerimento de provas – admite-se pedido genérico, salvo no sumário; 

VII – pedido de citação do réu (se não pedir a citação, mas o juiz determinar, fica sanado o vício). 

 

Obs.: finalidades do valor da causa (inciso V): fixa a competência do Juizado Especial e, consequentemente, a 

possibilidade de adoção do procedimento sumaríssimo; determina o cabimento do procedimento sumário (art. 275, 

I). 

 

Obs.: além dos requisitos do art. 282, o art. 2838 exige que a inicial seja instruída com os documentos indispensá-

veis à propositura da ação. 

 

Obs.: litígios referentes a empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar qual 

obrigação contratual pretende controverter, quantificando o valor incontroverso e o valor incontroverso deverá 

continuar sendo pago no tempo e modo contratados (art. 285-B9). O devedor ou arrendatário DEVE continuar 

pagando tributos, multas e taxas incidentes sobre os bens vinculados e de outros encargos previstos em contrato, 

exceto se a obrigação de pagar não for de sua responsabilidade, conforme contrato, ou for objeto de suspensão em 

medida liminar, em medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela.  

 

Posturas do juiz diante da inicial. 

 

1) Reconhecer a incompetência absoluta remetendo os autos ao juízo competente 

2) Decretar a nulidade de cláusula de eleição de for abusiva, reconhecer a incompetência relativa, 

remeter os autos ao juízo competente 

                                                           
7 Art. 282. A petição inicial indicará: 
I – o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 
II – os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;  
III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
IV – o pedido, com as suas especificações; 
V – o valor da causa; 
VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
VII – o requerimento para a citação do réu. 
8 Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 
9 Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o 
autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor 
incontroverso.  
§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.  
§ 2º O devedor ou arrendatário não se exime da obrigação de pagamento dos tributos, multas e taxas incidentes sobre os bens vincu-
lados e de outros encargos previstos em contrato, exceto se a obrigação de pagar não for de sua responsabilidade, conforme contrato, 
ou for objeto de suspensão em medida liminar, em medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela.   
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3) Determinar a emenda da inicial quando presentes vícios sanáveis (art. 284 CPC) 

4) Indeferir a inicial, diante de vícios insanáveis ou o autor não fizer a emenda da inicial (art. 284, 

parágrafo único e 295) 

5) Proferir sentença liminar de improcedência ou Prima Facie 

6) Pode mandar citar o réu (art. 285 CPC) 

 

1. Reconhecer a incompetência absoluta remetendo os autos ao juízo competente; 

 

2. Decretar a nulidade de cláusula de eleição de for abusiva, reconhecer a incompetência relativa, remeter os 

autos ao juízo competente. 

 

3. Determinar a emenda da inicial quando presentes vícios sanáveis. 

A emenda é um direito subjetivo da parte. Se o vício é sanável o juiz é obrigado a dar oportunidade para emenda. 

O prazo para emenda em regra é de 10 dias (art. 284) e admite-se emendas sucessivas. O prazo para emenda não 

é peremptório, basta que a emenda seja feita antes do indeferimento da inicial. Se não for feita a emenda, a inicial 

será indeferida. 

 

4. Indeferir a inicial, diante de vícios insanáveis ou o autor não fizer a emenda da inicial (art. 295 CPC). 

 

Hipóteses de indeferimento da petição inicial (art. 295 CPC, caput): 

 

 

IMPORTANTE: 

 

I. contra sentença que indefere a inicial cabe recurso de apelação do art. 296 CPC, que prevê juízo de retratação a 

ser exercido no prazo de 48 horas e não prevê a citação ou intimação do réu para as contrarrazões. 

 

II. em regra se for provida a apelação contra o indeferimento da inicial o tribunal mandará o feito prosseguir com 

a citação e demais atos do processo, mas se estiver presentes os requisitos do art. 285-A, o tribunal reformando a 

sentença de indeferimento da inicial, pode proferir um acórdão de improcedência facie (à primeira vista). 

 

III. na apelação contra o indeferimento da inicial não é possível aplicar a teoria da causa madura do art. 515, § 3º, 

pois o processo não esta maduro, porque não percorreu as etapas básicas. 

 

5. Sentença liminar de improcedência ou prima facie (art. 285-A): 

Nas causas repetitivas que versem exclusivamente sobre matéria de direito, se houver decisões anteriores de total 

improcedência no mesmo juízo, o juiz poderá proferir sentença de improcedência repetindo os argumentos das 

decisões anteriores, antes mesmo de citar o réu. 

Requisitos: 

a) matéria exclusivamente de direito; 

b) pedido idêntico aos pedidos anteriores; 

c) pedidos anteriores (pelo menos 2) julgados totalmente improcedentes pelo mesmo juízo; 

A aplicação do art. 285-A é uma faculdade do juiz. Nessa sentença não haverá condenação em honorários e é 

possível o julgamento parcial (de apenas um dos pedidos). 

Observação importante: a sentença de improcedência liminar (quando põe fim ao processo) é atacada por recurso 

de apelação, que tem juízo de retratação a ser exercido no prazo de 5 dias. Nessa apelação se for mantida a 

sentença recorrida no juízo de retratação o juiz citará o réu para oferecer contrarrazões. 

O Tribunal poderá: 

- negar provimento ao recurso mantendo a sentença; 

- reformar a sentença determinando a remessa dos autos à origem para intimação, para apresentação de resposta e 

demais atos.  

 

 

PI for inepta 

- Faltar pedido ou causa de pedir 

- Narração não decorrer logicamente do pedido 

- Pedido juridicamente impossível 

- Pedidos incompatíveis entre si 

Parte manifestamente ilegítima 

Interesse de agir 

Decadência ou prescrição (única hipótese de inde-

ferimento com resolução do mérito) 

Erro no procedimento de impossível adaptação 

Quando não realizar emenda 
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6. Pode mandar citar o réu. 

Essa postura é adotada quando a petição inicial preencheu os requisitos determinados pela lei. 

 

PEDIDO (artigos 286 a 294 CPC). 

 

O pedido é um dos requisitos da petição inicial, conforme artigo 282, inciso IV, do Código de Processo Civil e 

deve ser certo ou determinado10.  

Certo é o que indica o tipo de tutela pretendida (pedido imediato) e o que indica o bem pretendido, ou seja, o 

objeto pretendido. 

Determinado é o pedido líquido que indica quantidade do bem da vida pretendido. 

 

A doutrina fala que deve também ser expresso em razão do princípio da adstrição ou correlação (art. 460 CPC11). 

O juiz, ao proferir a sentença, deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da demanda. Limites objetivos = 

conteúdo. Limites subjetivos = partes (quem?). 

 

Excepcionalmente admite-se pedido indeterminado ou genérico ou ilíquido (art. 286 CPC, incisos): 

1. nas ações universais. 

Ex.: ação de meação de rebanho ou de meação de biblioteca. 

2. nas ações de indenização quando os efeitos do ato ilícito ainda não cessaram. 

3. quando a determinação do valor ou da quantidade depender de ato a ser praticado pelo réu. Ex: prestação de 

contas. 

 

Quando o pedido é genérico ou indeterminado, a sentença, em princípio, será ilíquida.  

NO JUIZADO ESPECIAL E NAS AÇÕES DO ART. 275, II, “d” / “e”, MESMO SENDO GENÉRICO O 

PEDIDO, A SENTENÇA TEM QUE SER LÍQUIDA (ressarcimento de dano e contrato de seguro decor-

rente de acidente de trânsito). 

 

Cumulação de pedidos  Permite-se, mesmo que entre eles não haja conexão, desde que sejam obedecidos os 

requisitos da lei. (art. 292 CPC12). 

Requisitos: 

- pedidos compatíveis; 

- juízo competente; 

- procedimento adequado. 

 

Interpretação de pedidos. 

 

Art. 293. Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, 

entretanto, no principal os juros legais. 

 

Aditamento de pedidos. 

 

Art. 294. Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua 

conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa.  

 

Cominação de pena pecuniária. 

 

Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de 

algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá 

                                                           
10 Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico:  
I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;    
II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito;    
III - quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.   
11 Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade 
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
12 Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja cone-
xão. 
§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação: 
I - que os pedidos sejam compatíveis entre si; 
II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; 
III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. 
§ 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o proce-
dimento ordinário. 
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requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da 

sentença ou da decisão antecipatória de tutela (arts. 461, § 4o, e 461-A).  

 

Pedido alternativo (art. 28813). 

 

Ocorre quando a natureza da obrigação o devedor puder cumprir de mais de um modo. 

Importante: 

Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz assegura o seu direito de cumprir de um ou 

outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo na ação. 

 

Pedido sucessivo (art. 28914). 

 

Ocorre quando há preferência entre os pedidos. 

Importante: 

Se o juiz não acolher o pedido anterior, poderá acolher o posterior. 

 

Prestações periódicas. 

 

Art. 290. Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-

se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do 

autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-

las, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação. 

 

As prestações periódicas também são chamadas de trato sucessivo. Permite que seja incluída no pedido, ainda que 

o autor não tenha requerido. Se as prestações vencerem no curso da demanda, serão incluídas na sentença; ven-

cendo após a prolação da sentença, a inclusão é implícita. 

 

Pedido de prestação indivisível. 

 

Art. 291. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que 

não participou do processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na 

proporção de seu crédito. 

 

O art. 291 regula o recebimento de prestação indivisível, aplicando-se a hipótese de solidariedade ativa.  Nesse 

caso não há necessidade de formação de litisconsórcio. Se formado o litisconsórcio, será facultativo e unitário. 

Qualquer dos credores poderá cobrar a dívida por inteiro (Código Civil, artigos 260 e 267). Em razão da decisão 

ser uniforme, mesmo aquele que não participou do processo pode levantar sua parte, deduzidas as despesas na 

proporção de seu crédito. O credor também só poderá levantar a parte que lhe couber. 

 

OBSERVAÇÃO: ANTES DA CITAÇÃO O AUTOR PODERÁ ADITAR O PEDIDO, CORRENDO À 

SUA CONTA AS CUSTAS ACRESCIDAS EM RAZÃO DESSA INICIATIVA (ART. 294). 

 

RESPOSTAS DO RÉU (ARTIGOS 297 A 318 CPC). 

 

O artigo 29715 menciona a contestação, a exceção e a reconvenção, NO PRAZO DE 15 DIAS, mas o rol é exem-

plificativo, existem outras respostas. Exemplos: impugnação ao valor da causa, ação declaratória incidental, im-

pugnação a assistência judiciária, nomeação a autoria, etc. 

 

Forma de apresentação (art. 299). 

 Contestação e a reconvenção, simultaneamente, em peças autônomas; 

 Exceção (impedimento, suspeição e incompetência relativa) será processada em apenso aos autos prin-

cipais. 

 

                                                           
13 Art. 288. O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. 
Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz Ihe assegurará o direito de cumprir a prestação 
de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. 
14 Art. 289. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não podendo acolher 
o anterior. 
15 Art. 297. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e 
reconvenção. 



PROFESSORA JULIANA VIEIRA PEREIRA 
ANOTAÇÕES DE AULA DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
 

Este conteúdo é protegido por direitos autorais. Não é permitido modificar, reproduzir, expor, distribuir ou usar o conteúdo para quaisquer fins público ou comercial. Lei nº 9.609/98. 

 

Prazo com litisconsórcio passivo (vários réus): o prazo é comum (art. 29816), com exceção da regra do art. 19117 

do CPC. 

 

DA CONTESTAÇÃO (ARTIGOS 300 A 303). 

 

É a principal peça de defesa do réu.  

 

Conterá (defesas processuais e defesas de mérito): 

 

1. defesas processuais, apresentadas em preliminar (art. 301, CPC18). 

 

DEFESAS PROCESSUAIS – ART. 301 CPC. 

 Carência de ação (legitimidade, interesse, possibilidade jurídica 

do pedido) 
Peremptória  

 Coisa julgada Peremptória 

 Conexão  Dilatória 

 Convenção de arbitragem (não pode de ofício) Peremptória 

 Falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como pre-

liminar 
Dilatória potencialmente pe-

remptória 

 Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de auto-

rização 
Dilatória potencialmente pe-

remptória 

 Incompetência absoluta Dilatória 

 Inépcia da petição inicial Peremptória 

 Inexistência ou nulidade de citação Dilatória  

 Litispendência Peremptória 

 Perempção Peremptória 

 

Perempção (é sinônimo de inércia) = perda do direito de ação, do autor que deu causa por três vezes à extinção 

do processo, por abandono (art. 268, parágrafo único). Desistência não se confunde com abandono, é um direito 

do autor que após a citação depende da concordância do réu. Só ocorre perempção na quarta vez.  

 

Litispendência = Situação em que há ação idêntica anterior ajuizada; fato que impede a propositura de ação igual 

a outra já em andamento; a ação nova deve ser extinta sem julgamento do mérito, aguardando-se o desfecho da-

quela que já estava em andamento (arts. 267, V, e 301, § 1º).  

 

2. defesas de mérito. 

 

As defesas de mérito podem ser: DIRETA OU INDIRETA. 

A defesa de mérito é direta quando impugna os fatos ou os fundamentos jurídicos da ação. 

A defesa de mérito indireta consiste na alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

São as chamadas prejudiciais de mérito, que pela lógica devem ser alegadas e analisadas antes da defesa direta. 

                                                           
16 Art. 298. Quando forem citados para a ação vários réus, o prazo para responder ser-lhes-á comum, salvo o disposto no art. 191. 
Parágrafo único. Se o autor desistir da ação quanto a algum réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da intimação do 
despacho que deferir a desistência. 
17 Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para 
recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. 
18 Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:   
I - inexistência ou nulidade da citação;   
II - incompetência absoluta;   
III - inépcia da petição inicial;   
IV - perempção;     
V - litispendência;    
Vl - coisa julgada;   
VII - conexão;    
Vlll - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;   
IX - convenção de arbitragem;   
X - carência de ação;    
Xl - falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar.   
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.  
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.   
§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sen-
tença, de que não caiba recurso.   
§ 4o Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste artigo.   
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Exemplo de fato impeditivo: exceção de contrato não cumprido, isto é, alegação de que o autor não cumpriu a 

prestação dele. 

Exemplo de fato modificativo: a compensação parcial, a novação parcial ou transação parcial. 

Exemplo de fato extintivo: prescrição, decadência, novação total, transação total, etc. 

 

Obs:. a defesa de mérito indireta inverte o ônus da prova19:  

- se o réu só oferecer defesa indireta haverá um reconhecimento tácito dos fatos alegados pelo autor e o ônus da 

prova é só do réu.  

- se o réu, além da defesa indireta, impugna os fatos alegados pelo autor, primeiro o autor tem que provar os fatos 

constitutivos do seu direito e depois o réu terá que provar o fato alegado na sua defesa indireta. 

 

Princípios da contestação: 

 

1. Princípio da impugnação específica (art. 302 CPC20). 

Os fatos devem ser impugnados pontualmente, um a um, pois o fato não impugnado torna-se incontroverso. 

 

Exceções (artigo 302, incisos e parágrafo único21): 

1. os fatos que não admitem confissão (direito indisponível); 

2. quando a petição inicial não estiver instruída com instrumento público indispensável; 

3. se os fatos estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto (ele é incompatível com a tese 

de defesa); 

4. quando admitida a negativa geral: o curador especial, o advogado dativo e o MP. 

 

2. Princípio da eventualidade ou da concentração. 

É o que obriga o réu a alegar na contestação todas as matérias que eventualmente possam ser úteis para a sua 

defesa; o limite do princípio da eventualidade é a boa-fé. 

Os fatos importantes que não forem alegados são atingidos pela preclusão, e se houver coisa julgada material serão 

atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 

 

Exceções (art. 303): 

1. direito superveniente – que surge ou é conhecido após a contestação; 

2. matérias que o juiz pode conhecer de ofício. Ex: objeções (art. 301), prescrição, decadência legal. 

3. matérias que tem previsão legal expressa para alegação extemporânea. Ex.: decadência convencional (é a que 

surge por acordo das partes e não pela imposição da lei). 

 

DA RECONVENÇÃO (ARTIGOS 315 A 318). 

 

É uma ação autônoma incidental, proposta pelo réu, contra o autor, no prazo de resposta, para tramitar no mesmo 

processo, toda vez que a reconvenção seja conexa (mesma causa de pedir OU pedido – art. 103) com a ação 

principal ou com o fundamento da defesa. 

 

Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem (exige-se que 

os dois sujeitos tenham na reconvenção a mesma qualidade jurídica com que figuram na ação originária. Se estava 

como substituto processual, deverá figurar como substituto processual na reconvenção). 

                                                           
19 Art. 333. O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando: 
I - recair sobre direito indisponível da parte; 
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 
20 Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos 
não impugnados, salvo: 
I - se não for admissível, a seu respeito, a confissão; 
II - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato; 
III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. 
Parágrafo único. Esta regra, quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial 
e ao órgão do Ministério Público. 
21 Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os 
fatos não impugnados, salvo: 
I - se não for admissível, a seu respeito, a confissão; 
II - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato; 
III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. 
Parágrafo único. Esta regra, quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador espe-
cial e ao órgão do Ministério Público. 
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A reconvenção é um “contra-ataque” do réu, por meio do qual haverá uma inversão dos polos da demanda: o réu 

se tornará autor (autor-reconvinte) e o autor se tornará réu (réu-reconvindo). 

 

Procedimentos da reconvenção: 

 

1. No prazo de resposta, em petição autônoma, simultânea a contestação o réu apresenta a reconvenção. 

2. O reconvindo será intimado através do advogado para contestar em 15 dias. 

3. Depois de apresentada a resposta, a reconvenção segue o procedimento previsto para a ação principal.  

4. Ambas serão instruídas e decididas na mesma sentença (ação e reconvenção). Se uma delas admitir julgamento 

antecipado, aguardará para julgamento conjunto. Só será possível decidir uma antes da outra, se for extinção sem 

resolução do mérito.   

5. A desistência da ação ou a existência de qualquer causa que a extinga, não obsta ao prosseguimento da recon-

venção. 

 

DA REVELIA (ARTIGOS 319 A 322). 

 

É a ausência jurídica de contestação. 

 

Efeitos. 

1. Presunção (relativa) de veracidade dos fatos; 

2. O réu não será intimado dos atos processuais, enquanto não tiver advogado nos autos (contra o revel que 

não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da pu-

blicação de cada ato decisório); 

3. Julgamento antecipado da lide, só quando houver a presunção de veracidade. 

 

Exceção (ou seja, não haverá revelia – presunção de veracidade): 

 Fatos referentes a direitos indisponíveis (que não admitem confissão); 

 Quando houver litisconsórcio e um litisconsorte apresentar contestação baseado em tese ou direito co-

mum. 

 Petição não estiver acompanhada de instrumento público indispensável. 

 

Obs.: O réu revel pode comparecer ao processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que estiver 

(art. 322, parágrafo único). 
Em regra, após a citação, o autor só pode mudar a causa de pedir ou o pedido com o consentimento do réu22. 

Se o réu for revel, o autor pode, unilateralmente, alterar o pedido e/ou a causa de pedir, desde que cite o réu 

novamente, reabrindo-se o prazo de resposta apenas quanto à alteração (art. 321 CPC).  

 

A revelia permite o julgamento antecipado da lide, nos termos art. 330, II CPC. 

Esse efeito só ocorre se incidir a presunção de veracidade, dispensando a produção de provas. 

Nem sempre ocorrerão os efeitos da revelia. Às vezes nenhum deles se produz. Exemplo: investigação de paterni-

dade em que o réu apresenta contestação com procuração um dia depois do prazo. 

 

Questão Escrevente TJ SP 2014 

Tendo sido reconhecida a revelia do réu, que deixou de contestar a ação no 

prazo legal, assinale a alternativa correta.  

(A) Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos a par-

tir da publicação de cada ato decisório.  

(B) Ocorrendo a revelia, o autor poderá modificar o pedido ou a causa de pe-

dir, até antes da prolação da sentença. 

(C) O revel não poderá intervir no feito nas demais fases do processo, como 

um dos efeitos da revelia.  

(D) Se a contestação não estiver acompanhada de instrumento público que a 

lei considere indispensável à prova do fato, sofrerá o réu os efeitos da revelia.  

(E) Na pluralidade de réus, havendo contestação de um deles, os demais, se 

não responderem o feito, sofrerão os efeitos da revelia. 

Gabarito: A 

 

 

                                                           
22 Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as 
mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.  
Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo.  
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DA DECLARAÇÃO INCIDENTE. 

 

Art. 325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o 

autor poderá requerer, no prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o juiz profira 

sentença incidente, se da declaração da existência ou da inexistência do di-

reito depender, no todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5o). 

 

A ação declaratória incidental tem como objetivo estender a autoridade da coisa julgada material à decisão da 

questão prejudicial (artigos 5º e 470 do CPC). 

Questão prejudicial é aquela relação jurídica que poderá ser objeto de uma ação autônoma. 

A esse requerimento do autor, para que o juiz aprecie a questão prejudicial no dispositivo da sentença, dá-se o 

nome de ação declaratória incidental, que nada mais é que a conversão ou a transformação da questão prejudicial 

em pedido. Constitui ampliação do pedido, a fim de que se alarguem também os limites objetivos da coisa julgada. 

Qualquer das partes pode promover a ação declaratória incidental. 

Autor: prazo de 10 dias, conferido pelo juiz após a apresentação da resposta do réu. Esse prazo coincide com o da 

réplica (artigos 326 e 327 do CPC). 

Réu: prazo da resposta, que normalmente é de 15 dias. 

A ação declaratória incidental não suspende o processo principal. 

A ação principal e a ação declaratória incidental são julgadas na mesma sentença. 

 

Exemplos:  

1. Pedido de reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários 

2. Obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. 

3. Ação de alimentos de filho contra pai (que ainda não reconheceu filho). A ação, se procedente, com reconheci-

mento da paternidade apenas incidentalmente no processo, terá uma questão prejudicial que não fará parte da coisa 

julgada com força restrita apenas na ação de alimentos. Se, após a contestação do réu, o autor, através da ADI, 

requerer a ampliação do pedido inicial (com acréscimo do pedido de reconhecimento da paternidade – questão 

prejudicial), a coisa julgada terá seus efeitos ampliados, ficando a paternidade reconhecida em caráter definitivo23. 

 

FASE SANEADORA. 

 

Apresentada ou  não a resposta do réu, inicia-se uma fase do procedimento ordinário que se denomina fase de 

saneamento. A fase de saneamento inicia-se após o escoamento do prazo de resposta do réu 

 

Nesse momento, cada um dos desfechos possíveis dependerá da atitude assumida pelo réu nos 15 dias que teve 

para se defender. 

 

I - Providências preliminares (artigos 324 e 327 CPC). 

 

1. Réplica do Autor em 10 dias quando o Réu apresentar defesa indireta (326-327 CPC). 

Obs.1:Defesa direta não enseja replica. 

Obs.2: Se o Autor apresentar documentos na réplica o Réu pode se manifestar em 5 dias (398 CPC). 

 

2. Manifestação do Autor em 5 dias se o réu apresentar defesa direta com documentos (398 CPC). 

 

3. Ação declaratória incidental em 10 dias (faculdade do Autor) quando o Réu apresentar defesa direta 

negando a relação jurídica prejudicial deduzida pelo Autor. 

Obs.: o Réu também pode apresentar ação declaratória incidental que terá natureza de reconvenção. 

 

4. Correção pelo juiz de defeitos processuais fixando prazo não superior a 30 dias (327 CPC).  Ex.: incapa-

cidade de parte, defeito de representação. 

 

5. Verificação pelo juiz da regularidade da citação se houver revelia. 

 

6. Intimação do Autor pelo magistrado para especificar provas que pretende produzir em audiência (324 

CPC) se ocorreu a revelia mas não a confissão ficta. 

Prazo para especificar provas: 5 dias (silencio da lei, aplica-se o art. 185 CPC). 

                                                           
23 Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente 
em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. 
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7. Designação de curador especial pelo magistrado se ocorreu citação ficta (art. 9º, II, CPC). 

8. Intimação ao Autor pelo magistrado para contestar em 15 dias, se o Réu apresentar reconvenção. 

Obs.: é possível que o Autor seja intimado para replicar em 10 dias e contestar a reconvenção em 15 dias. 

9. Se o Réu promover denunciação da lide, chamamento ao processo ou nomeação à autoria, o magistrado 

tomará as providencias inerentes a essas intervenções, tal como determinar a comunicação do terceiro 

cujo ingresso no processo se pleiteia. 

10. O magistrado deve verificar se é caso de intervenção do MP (art. 82 CPC), da Comissão de Valores 

Mobiliários (art. 31 da Lei nº 6.385/76), do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (art. 118 da 

Lei 12.529/11) ou de qualquer outro órgão/entidade cuja presença no processo seja obrigatória, por força 

de lei. 

 

Obs.: ultimadas as providências preliminares, a marcha procedimental pode tomar rumos distintos, dependendo da 

natureza do direito debatido, ou mesmo das circunstâncias da causa. 

 

II - Julgamento conforme o estado do processo.  

 

Depois de cumpridas as providencias preliminares (artigos 323 a 327), ou não havendo necessidade delas, o ma-

gistrado examinará o processo para que se tome uma dessas decisões: 

 

1. Extinção do processo, com julgamento de mérito (autocomposição total – artigos 269, II, III e V c/c 329) 

ou sem julgamento do mérito (artigos 267 c/c art. 329). 

2. Extinção do processo com julgamento do mérito por reconhecimento de decadência ou prescrição (artigos 

269, IV c/c 329). 

3. Julgamento antecipado da lide (art. 330, I e II).  

Ocorre quando houver: 

- Questão de mérito unicamente de direito ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de pro-

duzir prova em audiência; 

- Revelia (art. 319). 

4. Marca audiência preliminar de conciliação (art. 331). 

5. Não sendo caso de audiência preliminar, imediatamente realiza audiência de instrução e julgamento, pro-

ferindo o chamado “despacho saneador”, ordenando o processo para fase probatória (art. 331, § 2º). 

6. Profere uma decisão parcial, com o conteúdo dos artigos 267 ou 269, mas sem extinguir o processo, pois 

diz respeito a apenas uma parcela do objeto litigioso (transação parcial, etc.). 

 

Resumindo, nessa fase (julgamento conforme o estado do processo): 

 

Se houve necessidade de providências preliminares, elas já foram adotadas.  

Se não houve extinção do processo ou julgamento antecipado da lide, o juiz vai sanear o feito, ou seja, expungi-

lo de alguma circunstância (nulidade ou falta de condições da ação) que inviabiliza o processo ou a ação, a fim 

de não se perder tempo com a produção de provas em um feito que, desde logo, pode ser anulado ou extinto 

sem resolução do mérito. 

 

Passos a serem seguidos na fase de saneamento: 

a) Não se verificando julgamento antecipado da lide ou extinção do processo e se a causa admitir transa-

ção, designa-se audiência preliminar no prazo máximo de 30 dias, em que o juiz tentará a conciliação. 

b) Obtida a conciliação, será reduzida a termo, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. 

c) Não obtida a conciliação, o juiz, no termo de audiência, profere despacho saneador, no qual decide as 

questões processuais pendentes (art. 301) e, não sendo o caso de extinção do feito sem resolução do 

mérito (em razão do reconhecimento de alguma preliminar), fixa os pontos controvertidos e defere as 

provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessária (art. 331, § 

2º). 

  

DAS AUDIÊNCIAS. 

 

O processo civil poderá contemplar a ocorrência de duas audiências: 

1. Audiência preliminar (art. 331); 

2. Audiência de instrução e julgamento (450 e seguintes CPC). 

 

Publicidade das audiências  em regra, serão públicas, exceto nos casos de que trata o art. 15524. 

                                                           
24 I - em que o exigir o interesse público; 
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Audiência de Instrução e Julgamento. 

 

Inicia-se pelo pregão. É una e contínua. Não sendo possível concluir num só dia o juiz marcará o seu prossegui-

mento para dia próximo. 

 

O primeiro ato do juiz na audiência é tentar a conciliação. Obtida, o processo será extinto. Caso contrário passará 

à produção da prova: 

 

1º colhem-se os esclarecimentos periciais; 

2º depoimento pessoal do autor, depois do réu; 

3º prova testemunhal: as do autor e depois as do réu; 

 

Encerrada a instrução, as partes se manifestarão em debates orais por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 cada 

uma. Se for o caso, o MP apresentará parecer oral no mesmo prazo, e em seguida o juiz decide na hora (profere 

sentença) ou no prazo de 10 dias. Os debates poderão ser substituídos por memorial escrito em prazo fixado pelo 

juiz. 

 

O escrivão lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por 

extenso, os despachos e a sentença, se esta for proferida no ato. 

 

SENTENÇA E COISA JULGADA (Artigos 458 a 475 do CPC). 

 

a) Sentença. 

 

A extinção de um processo se dará sempre por intermédio de uma sentença. 

 

A sentença poderá ser: 

 Definitiva (com resolução do mérito); 

 Terminativa (sem resolução do mérito). 

 

Em regra, as sentenças terminativas não impedem novamente a propositura da ação, exceto perempção, litispen-

dência e coisa julgada. 

 

O artigo 458 apresenta os requisitos essenciais da sentença. 

 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem 

como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem. 

 

Em respeito ao princípio da congruência ou correlação entre pedido e sentença, a decisão não poderá25: 

 

a) Condenar o réu em pedido diverso do formulado na inicial (sentença extra petita); 

b) Condenar o réu em quantia superior à solicitada (sentença ultra petita); 

c) Deixar de apreciar algum pedido (sentença infra petita). 

 

Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido 

formulado pelo autor. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz 

decidirá em forma concisa. 

Parágrafo único. Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sen-

tença ilíquida. 

 

Comentários ao art. 459: 

A SENTENÇA PODE ACOLHER NO TODO OU EM PARTE O PEDIDO DO AUTOR. 

                                                           
Il - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.  
25 Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior 

ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 

Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional. 
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QUANDO O AUTOR TIVER FORMULADO PEDIDO CERTO, É PROIBIDO AO JUIZ PROFERIR SEN-

TENÇA ILÍQUIDA. EXEMPLO DE PEDIDO CERTO: CONDENAÇÃO DO RÉU A ENTREGAR TANTAS 

VACAS HOLANDESAS. 

 

O artigo 461 trata, dentre outros assuntos, da possibilidade do juiz, na sentença, fixação de multas diárias chama-

das astreintes (§ 4º). 

 

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o 

juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará pro-

vidências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.  

§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se im-

possível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.  

§ 2o A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287).   

§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação 

prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, 

em decisão fundamentada.  (TUTELA ANTECIPADA) 

§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao 

réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 

fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.   

§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a 

imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de 

força policial.   

§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique 

que se tornou insuficiente ou excessiva.   

 

Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela 

específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.  

 

§ 1o Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a indi-

vidualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha; cabendo ao devedor escolher, este a 

entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.  

  

§ 2o Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor man-

dado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou 

imóvel.  

  

§ 3o Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1o a 6o do art. 461. 

  

Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extin-

tivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício 

ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.  

 

Comentário referente ao art. 462: O juiz deve reconhecer no momento da sentença fato superveniente, de ofício 

ou a requerimento. Exemplo: autor não consegue demonstrar culpa do réu e após fase probatória advém sentença 

penal condenatória. Juiz condena o réu por fato superveniente. 

 

 Alteração da sentença pelo juiz após publicada. 

 

Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:  

I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo 

(art. 463, I); 

II - por meio de embargos de declaração (art. 463, II); 

III – na hipótese de apresentação de recurso de apelação perante a sentença que indefere a inicial, caso em que o 

juiz terá 48 horas para eventualmente reformar sua decisão (art. 296, caput); 

IV - na hipótese de apresentação de recurso de apelação perante a sentença proferida com base no art. 285-A, caso 

em que o juiz terá 5 dias para eventualmente reformar sua decisão. 
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Embargos de Declaração (535 a 538 CPC). 

 É um recurso cabível contra qualquer pronunciamento judicial, vale dizer, perante sentença (ou acórdão) 

ou até decisão interlocutória, quando eivado de obscuridade, omissão ou contradição. 

 Prazo 5 dias. 

 Dirigida ao juiz ou relator. Será julgado pelo próprio juízo prolator da decisão embargada. 

 Não está sujeito a preparo. 

 Interrompe o prazo de outros recursos, para qualquer das partes. 

 O juiz julgará os embargos em 5 dias; o tribunal apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, 

proferindo voto (art. 537 CPC). 

 Embargos meramente protelatórios estão sujeitos à multa de 1% sobre o valor da causa e 10% sobre o 

valor da causa, no caso de reiteração, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao 

depósito do valor. 

 

b) Coisa Julgada. 

 

Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a 

sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 

 

 Coisa julgada material: sentença transitada em julgado que encerra a relação processual e compõe o lití-

gio, havendo modificação qualitativa na relação de direito material subjacente ao processo. 

 Coisa julgada formal: sentença transita em julgado em razão da extinção da relação processual, mas não 

houve alteração qualitativa nem repercussão alguma na relação de direito material e não impede que autor 

ajuíze outra ação. 

 

Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da 

lide e das questões decididas. 

 

 Questões: fundamento de fato ou de direito no qual o autor embasou o pedido. 

 

Art. 469. Não fazem coisa julgada: 

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sen-

tença; 

Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 

III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. 

 

 Questão prejudicial: outra relação jurídica pela qual a lide depende. Ex.: filiação na ação de alimentos. 

 Se a questão prejudicial não figura no pedido, será decidida incidentalmente. 

 É importante lembrar que a regra é que a questão prejudicial não faz parte da coisa julgada, mas poderá 

fazer, se uma das partes requerer, por meio da ação declaratória incidental, caso em que fará parte da 

coisa julgada (art. 470). 

 

Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer 

(arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário 

para o julgamento da lide. 

 

 Requisitos para interposição da ADI: 

a) Requerimento da parte; 

b) Juízo competente; 

c) Que a questão prejudicial constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. 

 Já tratamos da ADI quando tratamos do procedimento comum ordinário. 

 

Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, 

salvo: 

I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato 

ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 

II - nos demais casos prescritos em lei. 

 

 Relação jurídica continuativa é aquela que se projeta no tempo com característica de continuidade. Faz 

coisa julgada formal. Ex.: prestação de alimentos. 

 Contém implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, que atua enquanto se mantiverem íntegras 

as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença. 
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Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados 

no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa jul-

gada em relação a terceiros. 

 

Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo 

respeito se operou a preclusão. 

 

Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas 

as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do 

pedido. 

 

Reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório. 

 

Esse tema está tratado no art. 475 do CPC. Significa dizer que a sentença contrária à Fazenda Pública deve ser 

obrigatoriamente reexaminada pelo tribunal de segundo grau, independentemente da interposição de recuso pela 

Fazenda Pública. O reexame necessário impede o transito em julgado da sentença. 

 

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois 

de confirmada pelo tribunal, a sentença:   

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas au-

tarquias e fundações de direito público;   

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da 

Fazenda Pública (art. 585, VI).   

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou 

não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.   

§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controver-

tido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso 

de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.  

§ 3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do 

tribunal superior competente.   
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