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PROCESSO CIVIL I 

 
 

1. Jurisdição: 
 
Jurisdição:  é, simultaneamente, um 

PODER ― capacidade de dizer o direito (juris-dição) e satisfazer o direito (juris-satisfação)  
FUNÇÃO ― é capacidade do Estado em exercer o PODER. Ele faz isso por meio da função típica do 
Poder Judiciário, e também quando os outros Poderes (Legislativo e Executivo) o exercem como função 
atípica. 
ATIVIDADE ― é o complexo de atos praticados pelo agente estatal investido de jurisdição no processo. 
A função jurisdicional se concretiza por meio do processo, forma que a lei criou para que tal exercício se 
fizesse possível. 
 

(Doutrina Positivista) Jurisdição é a função estatal que tem por finalidade a atuação da vontade concreta da 
lei, substituindo a atividade do particular pela intervenção do Estado. Esse entendimento segue a doutrina 
positivista e reduz drasticamente os poderes do juiz, pois a vontade do povo é expressada pela lei, a qual é o 
produto da atividade do legislador. (Subsunção do fato à norma – aplicação no caso concreto, sem 
discricionariedade). 
(Francesco Carnelutti) Afirma que a jurisdição é a função do Estado que busca a justa composição da lide. 
Sendo, esta última, o conflito de interesses qualificado pela pretensão de uma das partes (caracterizada pela 
exigência de subordinação do interesse alheio ao interesse próprio), bem como pela resistência da outra (Teoria 
Constitutiva ou Unitarista).  
 
Jurisdição Voluntária: O Juiz apenas homologa o acordo das partes, não há LIDE (NÃO LIDE). 
Jurisdição Contenciosa: Aqui o Juiz decidirá, pois há o conflito de interesse, há LIDE.  
 

O Estado detém a jurisdição (PODER) sendo o Juiz aquele encarregado de exercer (ATIVIDADE) esta 

jurisdição (FUNÇÃO) 

 
 
1.1. Características da Jurisdição: 

 
S  U  M  I  I  D 

 
1.1.1. Substitutividade:  
 
Uma vez que a jurisdição é demandada, a vontade da parte é substituída pela do juiz, que irá decidir o litigio. 
A Jurisdição compete ao Estado-Juiz e tem caráter eminentemente substitutivo. Substitutivo, porque o Estado, 
através de um órgão julgador, faz a composição que as pessoas deveriam fazer, pacífica ou forçadamente.  
O magistrado (de forma imparcial), substituirá as vontades das partes, aplicando o bom direito, ou seja, a vontade 
Estatal que foi positivado (transformado em normas), através da lei que emana do povo. 
A composição pacífica o Estado permite e até aconselha. 
A composição forçada o Estado veda aos particulares. Daí sua interferência, em substituição ao que ele mesmo 
proíbe. 
 
1.1.2. Inércia:  



    www.estudodireito.com 
 

 
7 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

 
O juiz, via de regra, não age de ofício, necessita de provocação, manifestada pela pretensão de uma das partes, 
em consonância ao disposto no princípio da inércia ou demanda, esposado nos Arts. 2º e 141 do CPC/2015.� A 
inércia dos órgãos jurisdicionais relaciona-se a sua própria natureza de órgão voltado ao fim último da pacificação 
social, porquanto o exercício espontâneo da atividade acabaria fomentando conflitos e divergências onde não 
existiam. Por outro lado, a iniciativa estatal acabaria gerando um envolvimento psicológico indesejado do juiz, 
afetando sua imparcialidade.  
Tal princípio traz como decorrência a norma da adstrição da sentença ao pedido ou da congruência entre sentença 
e demanda, que impede que o magistrado julgue fora dos limites do que é pedido. Dessa forma, é vedado em 
nosso ordenamento, por força do art. 128 do CPC/1973 e do art. 141 do CPC/2015, proferir decisões extra, ultra 
e citra petita, isto é, de forma diversa, além ou aquém do que for pleiteado.  

•  Princípio do Impulso Processual: A função do Juiz é manter o curso do processual. 
 
1.1.3. Unicidade: 
 
Apesar do amplo território brasileiro, a jurisdição é una. Isso quer disser que o mesmo direito é aplicado de 
forma uniforme em todo o Brasil. 
As divisões especificas por matéria ou território (Justiça Federal, Justiça do Trabalho), são separações 
administrativas, feitas de cunho organizacional. 
 
1.1.4. Imparcialidade: 
O poder jurisdicional e decorrente da lei e não de critérios subjetivos, assim sendo, para a perfeita aplicação 
do direito é necessário que os membros pertencentes do Poder Judiciário atuem com imparcialidade, 
desprovidos de qualquer interesse particular sobre a lide. 
 
1.1.5. Monopólio do Estado: 
Somente, um órgão no Brasil possui o poder jurisdicional, o Poder Judiciário. Essa regra não é absoluta, 
existem varias exceções como a arbitragem (Lei 9.307/96). 
 
1.1.6 Definitividade:  
As decisões que surgem em decorrência do poder jurisdicional, tem uma capacidade tornarem imutáveis, o 
que é chamado de coisa julgada. 

Tal fato, ocorre somente após o transcurso de toda fase recursal respeitando o princípio do duplo grau de 
jurisdição. 

1.2. Dos limites da Jurisdição Nacional 
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1.3 COMPETÊNCIA: 
 
Conceito tradicional de competência é de que o instituto seja a MEDIDA DA JURISDIÇÃO ou ainda a 
quantidade de jurisdição delegada a um determinado órgão. A competência é justamente a limitação do exercício 
legítimo da jurisdição. O juiz incompetente estará, portanto, exercendo de forma ilegítima sua jurisdição. 
 
1.3.1 Competência Concorrente (Art. 21 e 22, CPC): 
 

Os artigos 21 e 22 do CPC/15 tratam de COMPETÊNCIA CONCORRENTE.  
 
Isto significa que a sentença estrangeira poderá ter validade desde que homologada no Brasil.  
 
O Órgão responsável por HOMOLOGAR as sentenças estrangeiras é o STJ, por força da CF. 
 
CF, Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; 



    www.estudodireito.com 
 

 
9 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

 
CPC, Art. 21.  Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: 
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. 
Parágrafo único.  Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica 
estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. 
 
Art. 22.  Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: 
I - de alimentos, quando: 
a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil; 
b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção 
de benefícios econômicos; 
II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil; 
III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. 
 
Ex: No caso das ações de alimentos, havendo uma lei estrangeira mais benéfica, poderá esta ser usada para 
beneficiar o credor de alimentos, desde que a sentença estrangeira seja homologado no brasil 
 
 
1.3.2 Competência Exclusiva (Art. 23, CPC): 
 

O artigo 23 do CPC/15 trata de COMPETÊNCIA EXCLUSIVA.  

 
Isto significa que, tratando-se de Competência Exclusiva, uma sentença estrangeira nunca terá validade no 

país (não poderá ser homologada) 

 
 
Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: 

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 
II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à 

partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 

domicílio fora do território nacional; 

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no 
Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 

 
Art. 24.  A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência* e não obsta a que a 

autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições 
em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. 

 

Parágrafo único.  A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de 

sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. 

 
REGRA: Não há litispendência em caso de mesmo processo em curso no Brasil e no 
estrangeiro. 
EXCETO: para tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. 
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*Litispendência: quando há no judiciário, em dois tribunais distintos, dois 
processos com  

1) mesmas partes,  
2) mesma causa de pedir, e 
3) mesmo pedido. 

 
Ex: Gabriele vendeu para João um imóvel na ilha do Governador. Após 1 ano, o imóvel começa a apresentar 
problemas. João quer indenização de Gabriele. Só que Gabriele também não estava satisfeita com o contrato e 
demanda João, pedindo uma indenização, alegando que João descumpriur o contrato.  
 
Autor/Reú: João – Gabriele. 
Causa de pedir: contrato 
Pedido: Indenização 
 
João entra com o Processo que é distribuído para a 1ª Vara Cível. 
Gabriele entra com o Processo que é distribuído para a 2ª Vara Cível. 
Neste caso HÁ litispendência entre os 2 processos 

 
Ex2: Gabriele vendeu para João um imóvel na ilha do Governador. Ocorre que João reside na França. Após 1 
anos, o imóvel começa a apresentar problemas. João quer indenização de Gabriele. Só que Gabriele também não 
estava satisfeita com o contrato e demanda João, pedindo uma indenização, alegando que João descumpriur o 
contrato.  
 
Autor/Reú: João – Gabriele. 
Causa de pedir: contrato 
Pedido: Indenização 
 
João entra com o Processo na França. 
Gabriele entra com o Processo no Brasil 
Neste caso NÃO HÁ litispendência entre os 2 processos 

 

Perempção: quando o processo é extinto por negligência da parte autora 
por três vezes seguidas.   
 
OBS: Não confundir perempção com litispendência 
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1.3.1.1 Cláusula de Eleição de Foro (Art. 25 e §1º, CPC):  
 

Art. 25.  Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando 

houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na 

contestação. 

§ 1o Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas 

neste Capítulo. 

 
REGRA: Quando houver uma Cláusula de Eleição de Foro* ESTRANGEIRO, não se aplicará a jurisdição 
brasileira, de acordo com o Art. 25.  
EXCEÇÃO se dá quando tratar de matéria de competência EXCLUSIVA (Art. 24, CPC). Nestes casos, aplicar-
se-á, ainda que exista cláusula de eleição de foro, a jurisdição brasileira.  
 
*Cláusula da Eleição: Trata da eleição de uma comarca para dirimir a relação contratual. 
 

Ex: “Os problemas decorrentes deste contrato serão demandados na Justiça de Portugal” 
 
RESUMO: 
 

Competência Concorrente Competência Exclusiva 
Art. 21 Art. 22 Art. 23 

Réu com domicílio no BR 

Ações de alimentos: 
1) Credor (alimentando – 

criança) no BR 
2) Réu (alimentado) com $ no 

BR 

Ações de Bens IMÓVEIS no BR 

Obrigação cumprida no BR Rlç de Consumo: Consumidor no 
BR SUCESSÃO HEREDITÁRIA 

Fundamento fato no BR Partes se submeteram às leis BR PARTILHA de bens no BR (dvc, 
sep jud, dis de UE) 

 
1.3.1.2 Cartas (Art. 35, CPC): 
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Precatória - Ex: Se um Autor quer citar uma pessoa em outro Estado 
 
Rogatória - Ex: Se um o Autor quer citar uma pessoa em outro país 
 
 
 
1.4. Natureza jurídica da Competência: 
 
(DOUTRINA) A Natureza Jurídica da competência é de pressuposto processual de validade. 
 

REGRA: Uma vez detectado a incompetência do Juízo extingue-se o processo sem resolução do mérito. 

 
Ex: Quando você estiver diante de um JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, e este juízo for incompetente, haverá a 
EXTINÇÃO sem julgamento de mérito (por força da lei de juizados especiais). Exemplo, quandro entro com 
uma Ação no JEC de uma causa com valor de R$ 100.000,00. 
 
EXCEÇÃO: Quando estivermos falando de VARA CÍVEL a Natureza Jurídica da Competência é pressuposto 

processual de validade de natureza dilatória*. Por este motivo o processo não será extinto sem resolução de 
mérito. (Art. 64, §, 3º, CPC) 
 
*Dilatório: O Processo não será extinto. O Juiz incompetente reconhece sua incompetência e DECLINA A 
COMPETÊNCIA para o juízo competente.  
 
Ex: Um processo foi distribuído para uma Vara Cível, mas na verdade deveria ir para uma Vara de Fazenda. 
Neste caso o Juiz Cível irá DELEGAR A COMPETÊNCIA para o Juízo correto. 
 
RESUMO: 
 

NATUREZA JURÍDICA DA COMPETÊNCIA 

Juizado Especial Cível A NJ da competência é 
PRESSUPOSTO DE VALIDADE 

Havendo incompetência, haverá 
extinção do processo sem 

resolução de mérito. 
Juizado Cível A NJ da competência é 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE 
DE NATUREZA DILATÓRIA 

Havendo incompetência, o Juiz 

declinará a competência para o 

juízo correto. 
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1.5 Cooperação Internacional (Art. 26 e 27, CPC): 
 

A Cooperação Jurídica Internacional exige um ato do Poder Judiciário brasileiro. Um órgão estrangeiro solicita 
que o Poder Judiciário toma uma medida Jurisdicional para auxiliá-lo. 
 
As REGRAS sobre o tratamento que será dado quando houver uma cooperação internacional estão elencadas no 
Art. 26 e seguintes. 
 

Art. 26. A COOPERAÇÃO JURÍDICA internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e 
observará: 

I  o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente; 
II  a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao 

acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurandose assistência judiciária aos necessitados; 
III  a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do 

Estado requerente; 
IV  a existência de autoridade central* para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação;  
V  a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. 
§ 1o Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizarse com base em 

reciprocidade*, manifestada por via diplomática. 
 

*Autoridade Central = Ministério da Justiça 
*Reciprocidade = é um princípio (Princípio da Reciprocidade) 
 
As MATÉRIAS que podem ser objetos de Cooperação Internacional estão elencadas no Art. 27. 
 

Art. 27.  A COOPERAÇÃO JURÍDICA internacional terá por objeto: 
I - citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial; 
II - colheita de provas e obtenção de informações; 
III - homologação e cumprimento de decisão; 
IV - concessão de medida judicial de urgência*; 
V - assistência jurídica internacional; 
VI - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira**. 

 
*Medida Judicial de Urgência = Tutela Antecipadas 
 
ATENÇÃO: O item VI traz um coringa que abrange TUDO, ou seja, tudo que a lei brasileira não proibir poderá 
ser objeto de cooperação jurídica internacional 
 
 
1.6 Auxílio Direto (Art. 28, CPC): 
 

AUXÍLIO DIREITO e a COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL são quase iguais, mas possuem 
suas diferenças. O Auxílio Direto não exige uma Atividade Jurisdicional do Juízo brasileiro.  
 
Ex: se um tribunal americano precisa de uma Xérox de um processo no fórum da Ilha, não há necessidade de 
Cooperação Internacional. Faz-se por Auxílio Direito. 
 
CPC, Art. 28.  Cabe AUXÍLIO DIRETO quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade 

jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil*. 
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Ex: Ashley morava nos EUA e devia R$ 10.000,00. Veio para o Brasil. O Banco Americano processo o Ashley 
nos EUA e o Juízo americana exara a sentença em terras americanas. O Banco Americano vem no Brasil, vai ao 
STJ e entra com o pedido de homologação. O STJ, por força do Art. 105 da CF, irá verificar a presença dos 
requisitos formais fazendo o Juízo de Delibação. 

 
*Juízo de Delibação: Análise dos requisitos de validação de uma sentença estrangeira. Verificação dos 
requisitos para validade processual, em solo brasileiro, de um processo vindo (com o mérito julgado) do 
exterior.  Não há revisão do mérito do que foi julgado no exterior, somente existindo análise de aspectos formais, 
Art. 105, I, i da CF. 

 

CPC, Art. 29.  A solicitação de AUXÍLIO DIRETO será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à 

autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. 

 

Art. 30.  Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: 

I - obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou 

jurisdicionais findos ou em curso; 

II - colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência 

exclusiva de autoridade judiciária brasileira; 

III - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. 

 

 

ATENÇÃO: O item III traz um coringa que abrange TUDO, ou seja, tudo que a lei brasileira não proibir poderá 
ser objeto de AUXÍLIO DIRETO. 
 

 

                 AUXILIO DIREITO            X         COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

NÃO demanda atividade jurisdicional brasileira 
para atender o pedido. Não precisa que um Juiz 
brasileiro despache alguma informação. 
 
Ex: Pedido estrangeiro para solicitando uma cópia 
de um documento brasileiro.   

Demanda atividade jurisdicional brasileira para 
atender o pedido. Precisa que um Juiz brasileiro 
despache alguma informação. 
 
Ex: oitiva de testemunhas. Só quem tem 
competência para ouvir uma testemunho é o 
Estado, por meio de um Juiz.  

 

1.7 Exercícios: 
 
1ª Questão. Maria, brasileira, casou com Glen, americano. Desde a constância do matrimônio o casal passou a 
residir no Brasil. Na constância do matrimônio nasceu Peter que encontra-se hoje com 5 anos de idade. Ano 
passado o casal resolveu se divorciar. Glen, então resolveu voltar para cidade onde nasceu, Santa Bárbara, 
Califórnia. Maria procura, você, advogado, desejando que Glen pague alimentos ao filho Peter.  
Diante do caso em tela questiona-se:  
a) A ação de alimentos proposta por Peter, representado por sua mãe, Maria, em face de Glen, deve ser promovida 
na Justiça do Brasil? Justifique e fundamente a resposta. 
 
PODE ser tratada pela Justiça do Brasil, por tratar-se de Competência Concorrente, Art. 22, a. 
 
2ª Questão. Segundo o NCPC, compete exclusivamente a autoridade judiciária brasileira:  
a) ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil.  
b) em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, 
ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.  
c) conhecer de ações relativas a imóveis situados no exterior.  
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d) em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de inventário e à partilha de bens situados no 
Brasil e no exterior, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do 
território nacional.  
 
3ª Questão. A cooperação jurídica internacional terá por objeto:  
a) colheita de provas e obtenção de informações.  
b) qualquer medida judicial.  
c) qualquer medida extrajudicial.  
d) citação, intimação e apenas notificação judicial. 
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2. Critérios para Determinação de Competência 

 
TUDO QUE NÃO FOR MATÉRIA DAS JUSTIÇAS ESPECIALIZADAS SERÁ TRATADA PELA JUSTIÇA 
COMUM. POR ESTE MOTIVO DIZ-SE QUE A JUSTIÇA COMUM TEM COMPETÊNCIA RESIDUAL 

 
Quando as regras de COMPETÊNCIAS são desrespeitadas o Juízo torna-se INCOMPETENTE. 
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2.1. Critérios Absolutos 
 
 
2.1.1. Em Razão da Matéria 
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Este critério considera a natureza do direito material envolvido no litigio. 

 
Ex: Família, Sucessões, Testamento, Reconhecimento de união estável... 

Existem uma quantidade imensa de matérias, por este motivo, cada Ente editará uma Lei de Organização de 
Divisão Judiciária definindo qual é a competência que cada Juízo. 
 
NO RIO DE JANEIRO - Lei de Organização e Divisão Judiciária “LODJ” (Art. 42 até 56) – Identifica qual o 
juiz competente para julgar determinada causa. 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/lei-lodj.pdf 

 
 
2.1.2. Em Razão da Pessoa: 
 
Este critério considera expressamente a lei e decorre de motivos de interesse público.  

 

Ex: A União em juízo, seja no polo ativo ou no polo passivo, atrairá a competência 

da Justiça Federal. 
 
CRITÉRIO ABSOLUTO em razão da PESSOA - CPC Art. 45.   
CPC, Art. 45 Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo 
federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e 
fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de 
terceiro interveniente (...)” 
 
2.1.3. Critério Funcional: 
Este critério considera a repartição das atividades jurisdicionais entre diversos órgãos ou dentro de um 

mesmo processo.  
 
Divide-se em Critério: 
 
O Critério Funcional HORIZONTAL trata de Juízes que estão horizontalmente no mesmo nível.  
Ex1: 2º Juizado Cível do Rio de Janeiro envia uma carta precatória para o 10º Juizado Cível de São Paulo. 
Ex2: Em um processo que corre na 2° Vara Cível da Ilha do Governador há duas testemunhas, a primeira 
testemunha mora no Rio de Janeiro e a segunda testemunha mora em São Paulo. Para ouvir a testemunha de São 
Paulo, uma carta precatória sairá da 2° Vara Cível para uma Vara Cível de São Paulo, ou seja, mesma 
competência. 
 
O Critério Funcional VERTICAL trata de Juízes que estão em diferentes níveis hierárquicos, há uma relação 
de hierarquia.  
Ex: Houve uma apelação a uma sentença de um Juiz de 1ª instância, que será analisado pela Câmara de 
Desembargadores, neste caso tratamos de Critério Funcional  
 
2.3 Critérios Relativos 
 
2.3.1 Em Razão do Valor da Causa: 
Este critério considera o valor base atribuído a causa. 
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Juizados Especiais 

Critério 

Relativo em 

razão do 

VALOR causa 

Escolha Competência Lei 

Juizado Especial 

Cível 
até 40 salários 

opção do AUTOR 
(escolhe se vai ou 

não para o Juizado) 

Competência 
RELATIVA Lei 9.099 

Juizado Especial 

Federal 

até 60 salários 
mínimos NÃO HÁ opção 

Competência 
ABSOLUTA 

 
Lei 10.259 

Juizado Especial 

de Fazenda 

Pública 

Até 60 salários 
mínimos NÃO HÁ opção 

Competência 
ABSOLUTA 

 
Lei 12.153 

 
2.3.2 Critério Territorial 
 
Este critério considera a divisão do território nacional. 

 

Art. 46, CPC - ESTA É A REGRA GERAL: FORO DE DOMICÍLIO 
DO RÉU. 

 

Exemplo:  

 
Art. 46.  A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre BENS MÓVEIS será proposta, em regra, 
no foro de domicílio do réu. 
 
Neste caso (Art. 46) a competência é RELATIVA (pois o critério é territorial) –  
 
 
Art. 47.  Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. 
 
Art. 47 § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair 
sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra 
nova. 
 
Art. 47, §1º - Devemos dividimos este artigo em 2 partes: 
 
1ª PARTE: “§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição”: Competência 
RELATIVA 
 
2ª PARTE: “se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação 
de terras e de nunciação de obra nova”: Se cair sobre estes 7 itens será Competência ABSOLUTA. 
 
Art. 47, § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem 
competência absoluta: Competência ABSOLUTA 
 
Critério Demais artigos do 42 ao 53 do NCPC 
 
2.4. Princípio do Juiz Natural:  
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Este princípio garante a imparcialidade do juiz e a sua independência através de regras de competência, evitando-
se a criação de Tribunais de Exceção. Independente da ocorrência do fato, já haverá um Juiz inerte aguardando 
para receber o processo. 
 
No Tribunal de Exceção, cria-se um tribunal para julgar fato específico. 
No momento da distribuição de um processo ele deverá ser distribuído de acordo com os critérios de competência. 
O Juízo não é determinado pelo fato, antes do fato já há um Juiz pré-determinado a julgar aquele caso.  
 
CPC, Art. 42.  As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado 
às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. 
 
 
2.5. Princípio da Perpetuatio Jurisdiciones: 
Ou Princípio da Perpetuação da Jurisdição 
 
A Jurisdição é PERPETUADA no momento de distribuição da Petição, logo a ação não sairá de terminado 

Juízo EXCETO se suprimirem o órgão ou mudarem a competência absoluta.  

 

CPC, Art. 43.  Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição* (veja artigo 312, CPC) 
da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 

 
Ex: João (Autor) pleiteia a anulação de um contrato contra Maria (Réu) e foi distribuída para 1ª Vara Cível. 
Nesse momento a Jurisdição é perpetuada. 
 

CPC, Art. 312 Da Formação do Processo. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for 
protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois 

que for validamente citado. 

 
2.6 Princípio da Kompetenz Kompetenz ou Competência sobre Competência:  
Este instituto diz que todo juiz é competente para analisar a sua própria competência ou verificar a sua 
incompetência, ou seja, o juiz mesmo absolutamente incompetente terá uma única competência que é reconhecer 
a sua própria incompetência. 
 
Ex: Dissolução de EU. União estável é competência em razão da matéria, Logo irá para VARA DE FAM 
ILIA (Art. 43), que é competência ABSOLUTA. Imagine que este processo seja distribuído em uma VARA CÍVIL. O Juiz 
da Vara cível só terá uma competência quanto a este processo que é de reconhecer sua própria incompetência. 
 

2.7. Lei de Organização e Divisão Judiciário (LODJ): 
 
CPC, Art. 44.  Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada 
pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, 
no que couber, pelas constituições dos Estados. 
 
àA LODJ a partir do seu artigo 43 elenca quais matérias serão distribuídas para quais juízos. 
 
****Ter atenção a todos os Artigos do NCPC – do ART. 42 a ART. 53 
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2.8 Art. 48 a 53 do CPC: 
 

FORO QUANDO ou em que TIPO DE AÇÃO Art. 

domicílio do autor da herança (no Brasil) 

inventário, a partilha, a arrecadação, o 
cumprimento de disposições de última 
vontade, a impugnação ou anulação de 

partilha extrajudicial e para todas as ações 
em que o ESPÓLIO FOR RÉU, 

48 

situação dos bens imóveis; 
 

AUTOR DA HERANÇA não possuía 
domicílio certo 4, §ú, I 

qualquer local de situação dos bens imóveis 
 

AUTOR DA HERANÇA não possuía 
domicílio certo + bens imóveis em foros 

diferentes 
48, §ú, II 

local de qualquer dos bens do espólio 
AUTOR DA HERANÇA não possuía 

domicílio certo + não havendo bens imóveis 

 

48§ú IIII 

último domicílio do Ausente 
RÉU AUSENTE (assim como arrecadação, o 

inventário, a partilha e o cumprimento de 
disposições testamentárias dele) 

49 

domicílio do representante ou assistente A ação em que o INCAPAZ FOR RÉU 50 

domicílio do réu (REGRA GERAL) AUTOR União, Estado ou o Distrito 

Federal 
51 e 52 

domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou 
fato que originou a demanda, no de situação da 

coisa ou no Distrito Federal 
RÉU União 51, §ú 

domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou 
fato que originou a demanda, no de situação da 
coisa ou na capital do respectivo ente federado. 

 

RÉU for Estado ou DF 52, §ú 

 

 
Art. 53. É competente o foro: 

LEGENDA = 
AZUL é o FORO 

AMARELO é em que TIPO DE AÇÃO. 
 

 

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: 
 
a) de domicílio do guardião de filho incapaz; 
b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; 
c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; 

 

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; 

 

III - do lugar: 
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a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; 
b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; 
c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; 
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; 
e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; 
f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão 
do ofício; 

 

IV - do lugar do ato ou fato para a ação: 
 
a) de reparação de dano; 
b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; 

 

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou 
acidente de veículos, inclusive aeronaves. 
 
2.9 Exercícios: 
 
1ª. Questão. Roberto, morador da cidade São Paulo, resolveu fazer um cruzeiro marítimo, durante o passeio, 
após uma grande tempestade, o navio afundou e prestes a se afogar, e antes de desmaiar, percebeu que alguém o 
enlaçara pela cintura, evitando assim que se afogasse. Roberto ao recobrar os sentidos encontrou ao seu lado, 
desfalecido, um dos marinheiros do navio; Denilson Assim, entendeu que Denilson tinha sido o responsável pelo 
salvamento. Dias depois do salvamento, Roberto procurou Denilson para agradecer por ter salvado sua vida e 
como forma de gratidão estava lhe doando um imóvel localizado em Recife/PE. Denilson, morador da cidade de 
Olinda, ficou em silencio intencionalmente, omitiu a informação que o salvamento não tinha sido realizado por 
ele, mas sim por outro marinheiro de Paulo Jose. Três meses depois da doação, Roberto descobriu por intermédio 
de uma reportagem que o verdadeiro salvador foi outro marinheiro de nome Paulo José da Silva. O advogado de 
Roberto ajuizou uma ação de anulação do negócio jurídico na 1ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE. O 
advogado de Denilson alegou na sua defesa processual a incompetência absoluta do juízo. Diante dos fatos 
narrados, indaga-se: 
a) O critério de Competência utilizado pelo advogado de Roberto para propor a ação para desfazer o negócio 
jurídico está correta? Fundamente e explique a resposta.  
Não, no presente caso, visa-se desfazer contrato que é direito pessoal devendo ser respeitada a REGRA DO ARTIGO 46, 
do CPC, o qual estabelece o critério relativo territorial. 
 
b) A alegação de incompetência absoluta feita pelo advogado de Denilson está correta? Justifique.  
Não, está errada, já que a incompetência é RELATIVA e não ABSOLTA. 
 
2ª Questão. Em relação à competência, afigura-se correto afirmar, EXCETO:  
a) Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro de situação dos bens imóveis.  
b) A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio.  
c) A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.  
d) A ação fundada em direito real sobre bens imóveis será proposta exclusivamente no foro de domicílio do réu. 
e) A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de 
domicílio do réu.  
 
3ª Questão. No que tange a Competência Interna de acordo com o CPC, é correto afirmar:  
a) As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalva do às partes 
o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.  
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b) As causas inerente ao direito de família e sucessões serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua 
competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.  
c) Determina-se a competência unicamente no momento da distribuição da petição inicial.  
d) Determina-se a competência somente no momento do registro da petição inicial.  
e) Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo relevantes as 
modificações ocorridas posteriormente. 
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3. Causas da Modificação das Competências (RELATIVAS): 
 

 
 
3.1. Conexão: 
É quando duas ou mais demanda tiverem em comum o “pedido” OU “causa de pedir”. 

Identidade: Pedido ou Causa de Pedir 

O objetivo da Conexão é harmonizar as decisões, gerando economia processual.  
A Conexão é FACULTADA ao Juiz. 
NÃO OCORRERÁ a CONEXÃO se um dos processos já tiver uma sentença (definitiva ou provisória) 

 

CPC, Art.54 A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observando o 
disposto nesta Seção. 
 
Art.55 Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 
sentenciado. 
 
§ 2º Aplica-se o disposto no caput: 
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;  
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 
 
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 
 
Ex: 
Dois alunos a caminho da faculdade em um ônibus. Devido à falta de atenção do motorista ocorreu uma freada brusca, que 
causou lesão nos dois alunos. Eles movem ação contra o motorista separadamente. 
2° Vara Cível     10° Vara Cível 
01/04/2018 – JUÍZO PREVENTO   10/06/2018  
Vítima 01 ------ Motorista   Vitima 02 ------ Motorista 
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Causa de pedir: Acidente   Causa de pedir: Acidente 
Pedido: Dano material    Pedido: Dano material 
R$ 50.000,00     R$ 30.000,00 
 
Nesse exemplo, as AÇÕES serão CONEXAS em razão da causa de pedir. Se eles forem julgados de forma separada pode 
ser que tenham decisões distintas. 
 
CPC, Art.58 A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 
simultaneamente. (Não é obrigatória a reunião) 

 
Art.59 O registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.  
 
No exemplo anterior o Juízo prevento é a 2ª VARA CÍVEL, a qual atrairá o processo da 10ª VARA CÍVIL. 
 
*Juízo prevento: é aquele que prevalece aos demais que sejam igualmente competentes, ou seja, é aquele 
preferido ao demais em razão do processo ter sido distribuído primeiro. É aquele que tem a petição protocolada 
primeiro OU distribuída primeiro. 
 
Essa reunião de processos é OBRIGATÓRIA? 

R: A reunião não é obrigatória. Se o Juiz entender que a reunião poderá prejudicar um dos processos ele poderá 
rejeitar. 
Ex: Imagine que no exemplo anterior um dos processos exija perícia e outro não. O Juiz poderá refutar o pedido 
de conexão para não prejudicar um dos autores, quanto ao tempo da decisão.  
 
 
OBS 1 - Os motivos para a reunião dos processos em que haja conexão é para evitar decisões conflitantes 
ou contraditórias, e também em razão da celeridade processual. 

 
OBS 2 - Aplica-se a conexão as regras de prevenção conforme Art.58 e 59 NCPC.  
 
OBS 3 - Se algum dos processos conexos já houver sido sentenciado não haverá a reunião conforme Art.55 
§1° NCPC e Súmula 253 STJ. 
 
OBS 4 -  A conexão só incidirá nas causas em que a competência for relativa conforme disposto no Art.54 
NCPC. 
 
OBS 5 – A reunião de processos conexos não é obrigatório e haverá a faculdade do juiz para decidir sobre a 
reunião no caso concreto, pois alguma das ações pode requere uma fase instrutória mais exauriente que 
demandará mais tempo para resolução do processo. Os processos conexos serão apensados juntos para decisão. 
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3.2 Continência: 
Ocorre quando uma causa é mais ampla e contém a outra. 
Identidade: Causa de Pedir + Partes. 
A Continência é OBRIGATÓRIA. 
 
CPC, Art. 56.  Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa 
de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 
 
Ex: Condomínio processa proprietário do 401 pois este não pagou as cotas de JAN e FEV/18. Condomínio contrata 
advogado A para reaver os valores de JAN e FEV/18. No entanto, pela demora do Advogado A, o condomínio revoga o 
mandato do Advogado A e contrata Advogado B. Agora, o Advogado B entre com o processo ao 401, para cobrar as cotas 
de JAN até JUN/18. 
 
Ação 1: Condomínio Vs.  401 Causa de Pedir: Mora  Pedido: cotas de JAN e FEV/18  Distr: Mar/18 
Ação 2: Condomínio Vs.  401 Causa de Pedir: Mora  Pedido: cotas de JAN a JUN/18  Distr: Ago/18 
 
à Perceba que a Ação 2 contém a Ação 1. Logo a Ação 1 será reunida à Ação 2, em virtude da continência. 
à O Juízo prevento é onde a primeira ação foi distribuída, logo o foro da Ação 1 
 
Toda vez que houver continência não há FACULDADE do Juiz em reunir os processos, eles serão NECESSARIAMENTE 
reunidos. Pois há um grande risco de que as sentenças sejam conflitantes.  
 
3.3 Foro de eleição: 
Ocorre quando as partes elegem por escrito um foro competente para resolver conflitos oriundos de um 

contrato determinado. 

 
Ex: João (Cabo Frio) celebra com Maria (Ilha do Governador) um contrato de mútuo, onde o foro de eleição é 

escolhido como Cabo Frio. Maria descumpriu o contrato. As regras gerais determinariam que a competência 
seria o foro de domicílio do réu. No entanto, como elegeram o foro de Cabo Frio, há uma modificação da 
competência originária prevista no artigo 46 do CPC. 
 
3.4 Inércia: 
 
Ocorre quando o réu deixa de alegar a incompetência relativa na contestação, ocorrendo a 

PRECLUSÃO. Aquele Juízo, que era relativamente incompetente para julgar, torna-se competente 

 

CPC, Art. 62.  A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por 
convenção das partes. (COMPETÊNCIA ABSOLUTA) 
 
Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será 
proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (COMPETÊNCIA RELATIVA) 

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a 
determinado negócio jurídico. 

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. 
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo 

juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de 

preclusão. 
 
Art. 65.  PRORROGAR-SE-Á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar 
de contestação. (PRORROGAÇAÕ DE COMPETÊNCIA) 
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Haverá a possiblidade de PRORROGAR a competência RELATIVA, mas nunca a ABSOLUTA 
à Quando o réu não alegou em sua contestação que o Juízo era relativamente incompetente em virtude do foro 
de eleição, permanecendo INERTE. O Juízo passar a ser competente, havendo a prorrogação da competência. 
 
Ex: João (Cabo Frio) celebra com Maria (Ilha do Governador) um contrato de mútuo, onde o foro de eleição é 
escolhido como Cabo Frio. Maria descumpriu o contrato. As regras gerais determinariam que a competência seria 
o foro de domicílio do réu. No entanto, como elegeram o foro de Cabo Frio, há uma modificação da competência 
originária prevista no artigo 46 do CPC. Caso a Ação seja distribuída na ILHA DO GOVERNADOR e o réu 
permanecer inerte, sem alegar a incompetência relativa do Juízo da ilha (e ele poderá fazer isso em preliminar de 
contestação), haverá a preclusão do seu direito, havendo a prorrogação de competência para o Juízo da Ilha, 
que torna-se competente.  

 

PRECLUSÃO: É a perda do direito de praticar o ato par o qual foi intimado em razão de sua inércia. A 
preclusão pode ser temporal*, lógica* ou consumativa*. Perda da faculdade de praticar um ato. Qualquer ato 
que deva ser praticado em Juízo que tenha um prazo, se não praticado, precluirá.  
 

*Preclusão Consumativa: Quando a preclusão ocorre em virtude da prática de determinado ato que impede a 
prática de outro. 
Ex: Imagine que o Réu já contestou a petição inicial, mas nesta contestação não alegou a incompetência. 
 

*Preclusão Temporal: Quando a preclusão ocorrer em virtude do decurso do tempo. 
Ex: Réu tem 15 dias para apresentar defesa. Se ele apresenta a defesa depois de 18 dias. 
 
*Preclusão Lógica: Quando o primeiro ato é incompatível com o segundo ato (de forma lógica). 
Ex: Réu é condenado a pagar indenização de R$ 1000,00. Depois de publicada a sentença, ele paga. Depois de 
pagar, decide recorrer. Não faz sentido porque o ato de pagar é incompatível com o ato de recorrer. Ele até poderia 
recorrer, mas a ordem seria: recorrer primeiro, para depois pagar. 

 
3.5 Da Incompetência Absoluta: 
 

Art. 64 Declínio de Competência - IMPORTANTÍSSIMO 
CPC, Art. 64.  A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 
§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. 
§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. 
§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. (DECLÍNIO 
DE COMPETÊNCIA) 
 
§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até 
que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 

 
OBS 1: Predomina o interesse público. 
OBS 2: Não há opção de escolha pelas partes, conforme artigo 62, CPC. 
OBS 3: O Juiz pode conhecer de ofício A QUALQUER TEMPO (até a sentença), conforme artigo 64, §1º do 
CPC. – Neste caso ele age de ofício quando a NATUREZA DA CAUSA É DE ORDEM PÚBLICA. 
OBS 4: Quando não alegada a competência absoluta do Juízo NÃO HÁ PRORROGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA, isto é, um Juiz absolutamente incompetente será sempre incompetente. 
 
AÇÃO RESCISÓRIA: 
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Até 2 anos após a sentença >> há a possibilidade de impetrar a Ação Rescisória para desconstituir uma sentença 
viciada com incompetência ABSOLUTA >> diz-se de uma sentença com até 2 anos >> sentença com o trânsito 
em julgado. 
Após 2 anos >> Chamamos de coisa soberanamente julgada, quando não cabe mais Ação Rescisória. 
 
3.6 Da Incompetência Relativa: 
 
OBS 1: Predomina o interesse particular. 
OBS 2: Há opção de escolha pelas partes, conforme artigo 63, CPC 
OBS 3: O Juiz não pode conhecer de ofício, conforme súmula 33 do STJ.  

EXCEÇÃO: CPC, Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, 
elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 

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

 
OBS 4: Quando não alegada, PRORROGA-SE A COMPETÊNCIA, conforme artigo 65, CPC. Aquele Juiz 
que na distribuição da petição inicial era relativamente incompetente passa a ser o competente para julgamento 
da causa.  
 
3.7. Conflito de Competência: 
É um incidente que tramita exclusivamente perante os tribunais e tem como objetivo estabelecer qual o órgão 
integrante do Poder Judiciário que será o competente para processar e julgar um determinado processo.  
 
CPC, Art. 66.  Há CONFLITO DE COMPETÊNCIA quando: 

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes - Conflito de Competência POSITIVO. 
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência – 

Conflito de Competência NEGATIVO. 
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 
Parágrafo único.  O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito*, salvo se a 

atribuir a outro juízo. 
 
*Suscitar o Conflito: Os Juízes no conflito vão suscitar no tribunal quem será o Juiz competente para julgar a 
causa. 
 
CPC, Art. 953 O conflito será suscitado ao tribunal: 

I - pelo juiz, por ofício; 
II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição (como custus legis). 
 

3.8 Exercícios:  
1ª Questão. Joana e Marcos viviam em união estável há 10 anos, na cidade de Curitiba nunca fizeram uma 
declaração em cartório, durante esse período construíram por esforço mútuo um patrimônio considerável. 
Entretanto Marcos saiu de casa há aproximadamente dois meses e vem dilapidando o patrimônio do casal. 
Joana contratou um advogado para ajuizar ação de reconhecimento de união estável cumula com a partilha de 
bens. O advogado contratado por Joana distribuiu a ação de reconhecimento de união estável c/c partilha bens 
para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR. O advogado de Marcos ao apresentar a sua contestação 
alegou a incompetência absoluta do juízo. Indaga-se.  
A) Está correto o critério de competência adotado pelo advogado de Joana? Fundamente e explique a sua 
resposta.  
B) Como deverá agir o magistrado diante da incompetência absoluta suscitada pelos réus?  
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a) Não está correta a distribuição pois nesse caso a competência em razão da matéria é da vara de família. 
 

b) Ele ouvirá a parte contrária (no caso, o Autor, por intimação), reconhece a sua incompetência e declina a 
competência  para o juízo competente, conforme o Art. 64, §1º, 2º e 3º. 
 

2ª Questão. Sobre a competência relativa é correto afirmar:  
a) Todos os critérios de competência de natureza territorial consagrados no CPC são considerados de 
competência relativa.  
b) A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência.  
c) A competência relativa somente se modificará pela conexão.  
d) A competência relativa somente se modificará pela continência.  
 
3ª Questão. Marque a alternativa correta. De acordo com o CPC, não há que se falar em conflito de 
competência quando:  
I- 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes.  
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência.  
III- Verificada a incompetência absoluta do juízo  
 
a) somente a resposta I está correta  
b) somente a resposta II está correta  
c) somente a reposta III está correta  
d) as repostas I e II estão corretas  
e) as respostas I e III estão corretas  
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4. Sujeitos do Processo 
 
4.1. Das Partes (Conceito): 
Geralmente são: Autor (polo ativo da ação) e Réu (polo passivo da ação) 
Parte será toda pessoa jurídica, física ou formal com envolvimento numa demanda. 
 
4.2. Capacidade para ser parte (Art. 2º, CC): 
Todos possuem capacidade para ser parte, exceto os animais e as pessoas já falecidas. 

 
4.2.1. Legitimidade Ad Causam (para causa/para propor a ação): 
 
É a pertinência subjetiva da lide, ou seja, para que seja possível a obtenção de uma sentença de mérito devemos 
aferir na relação jurídica de direito material quem são as partes legítimas par figurar no polo ativo e passivo do 
processo. 
 
Observando a relação material entre os envolvidos nós vamos avaliar quem tem legitimidade para propor a 
ação (legitimidade ad causam) 
 
Ex: Maria (5 anos) pede ação de alimento para o Réu Joao (seu pai). 
 
Maria tem legitimidade ad causam (ela, em virtude da relação material com João, pode figurar na Ação) mas 
não ad processum (em virtude da incapacidade civil). 
Julia, mãe de Maria, não tem legitimidade ad causam, mas tem legitimidade ad processum, pois pode representar 
Maria.  
 
4.2.2. Legitimidade Ad Processum (para o processo – para estar em juízo): 
É a capacidade de qualquer pessoa natural/jurídica ou formal para atuar em juízo desde que não haja necessidade 
de ser assistida ou representada. 
 
OBS: Ocorre que nem todos que tem capacidade/legitimidade para ser parte necessariamente terá capacidade para 
exercê-la sozinha em um processo, como é o caso dos Absolutamente Incapazes (Art. 3º, CC) e dos 
Relativamente Incapazes (Art. 4º, CC).  
 
CPC, Art. 70.  Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. 
 
Art. 71.  O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. 
 
Art. 72.  O juiz nomeará curador especial ao: 
I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a 
incapacidade; 
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído 
advogado. 
Parágrafo único.  A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. 
 

(PROVA) Art. 73.  O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre 
direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. (OUTORGA 
UXÓRIA ou VÊNIA CONJUGAL) 
§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: 
I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; 
II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; 



    www.estudodireito.com 
 

 
31 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; 
IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de 
ambos os cônjuges. 
§ 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses 
de composse ou de ato por ambos praticado. 
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. 
Art. 74.  O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos 
cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. 
Art. 75.  Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 
Art. 76.  Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o 
processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 
 
 
4.3. Capacidade Postulatória: 
Capacidade técnico-formal conferida para prática de atos processuais em juízo sob pena de nulidade do processo. 
Capacidade determinada  
 
Quem tem Capacidade Postulatória? 

Advogados 
Defensor Público 
Ministério Público 

EXCEÇÃO: A própria pessoa em Juizados Especiais e nos HC.  
 
Art. 103.  A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil. 
Parágrafo único.  É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. 
Art. 105.  A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, 
habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a 
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, 
firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula 
específica. 
 
4.4 Legitimidade ORDINÁRIA 
 
É a regra, ou seja, alguém em nome próprio defende interesse ou direito próprio. 
 
4.5 Legitimidade EXTRAORDINÁRIA: 
 
É aquela que excepcionalmente alguém em nome próprio defende interesse ou direito alheio. Essa autorização é 
concedida pelo ordenamento jurídico. 
 
 
CPC, Art. 18.  Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 
ordenamento jurídico. 
 
Parágrafo único.  Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. 
 
Ex: Ministério Público nas ações sobre direito do consumidor  
 
4.6 Dos deveres das Partes e dos Procuradores: 
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(PROVA)CPC, Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 
 
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; 
 
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; 
 
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 
efetivação; 
 
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 
receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 
definitiva; 
 
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 
 
Art. 79.  Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. 
 

(PROVA)Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que: 
 
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 
 
II - alterar a verdade dos fatos; 
 
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 
 
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 
 
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 
 
VI - provocar incidente manifestamente infundado; 
 
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 
 
4.7. Da sucessão das partes e dos procuradores: 
 
O Advogado poderá sair do processo das seguintes formas; 

1) Revoga a Procuração (111, CPC) 
2) Renunciam a Procuração (112, CPC) 
3) Morte do advogado 
4) Substabelecimento - se divide em 2:  

a. COM reserva de poderes – O advogado original se mantém no processo. Não precisa 
comunicar ao autor. 

Ex: Autor contrata advogado A e assina procuração. No dia da audiência o Advogado A não 
poderá comparecer. Ele faz um substabelecimento com reserva de poderes para o Advogado B, que 
o representa na Audiência. 
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b. SEM reserva de poderes – O advogado original sai do processo ficando só o 
substabelecido. NECESSÁRIA comunicação ao autor. 

 
 
CPC, Art. 108.  No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em 
lei. 
Art. 109.  A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a 
legitimidade das partes. 
§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o 
consinta a parte contrária. 
§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou 
cedente. 
§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. 
Art. 110.  Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, 
observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. 
Art. 111.  A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma 
o patrocínio da causa. 
Art. 112.  O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, 
que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. 
Parágrafo único.  Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto 
no art. 76. 
 
CC, Art. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se mediante 
instrumento particular. 
 
 
4.8. Da Habilitação das Partes: 
 
Este instituto visa regularizar um dos polos da relação jurídica processual devido ao falecimento de uma das 
partes. Devemos para tanto observarmos a ordem dos artigos 1829 e 1845 do CC.  
 
(Art. 110, CPC. + Art 1829, CC + Art. 1845, CC) 

 
CC, Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:                         
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime 
da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da 
comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; 
 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
 
IV - aos colaterais. 
 
Art. 1.845. São HERDEIROS NECESSÁRIOS os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 
 
4.9 Exercícios: 
1ª Questão. João promove ação de conhecimento em face de Geraldo. Na inicial postula a cobrança de um crédito 
constante de documento de confissão de dívida, com preenchimento de todos os requisitos legais. No curso do 
processo, João cede o crédito a Cleber. O cessionário postula o seu ingresso no processo. O juiz determina a 
oitiva do réu da ação, que não concorda com o pleito do cessionário. Indaga-se:  
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a) Pode o réu recusar o ingresso no processo do cessionário? Fundamente e explique a resposta.  
Pode recusar conforme exposto no art. 109 §1º do CPC.  
 
b) A sentença que julgar improcedente o pedido do autor vincula o cessionário quanto aos seus efeitos. 
Fundamente e explique a resposta. 
Sim vincula conforme, art. 109, §3º 
 
2ª  Questão. O Novo Código de Processo Civil regulamenta como se dará a atuação das partes e dos procuradores 
em juízo. Além de dispor sobre a capacidade processual e dos deveres de cada um, disciplina sobre a constituição 
de representante processual e substituição das partes e dos procuradores. A respeito dessa temática, assinale a 
alternativa correta.  
A) Ao advogado é admitido procurar em juízo sem instrumento de mandato a fim de praticar atos reputados 
urgentes. Mas, para tanto, deverá prestar caução e exibir o instrumento de mandato no prazo improrrogável de 
quinze dias.  
B) O instituto da sucessão processual ocorrerá quando houver a morte de qualquer das partes, que será substituída 
pelo espólio ou por seus sucessores, suspendendo-se o processo.  
C) O advogado poderá a qualquer tempo renunciar ao mandato, devendo, entretanto, assistir o mandante nos dez 
dias subsequentes a fim de lhe evitar prejuízo, salvo na hipótese de ter comprovado que cientificou o mandante 
para que nomeasse substituto. D) Caso o advogado deixe de declarar na petição inicial o endereço em que receberá 
intimação, poderá fazê-lo até a fase de saneamento, mas as intimações somente informarão o nome do advogado 
quando tal dado estiver regularizado. 
 
3ª  Questão. A respeito da capacidade processual, assinale a opção correta.  
I- A sociedade sem personalidade jurídica será representada em juízo por qualquer dos sócios.  
II- Atualmente, não existe hipótese em que um cônjuge precise de autorização do outro para propor ação judicial.  
III - Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo.  
IV - Se os interesses do incapaz colidirem com os do representante legal, será dispensável a representação, a 
critério do juiz.  
A) somente a resposta I está correta  
B) somente a resposta II está correta  
C) somente a reposta III está correta 
D) as repostas I e II estão corretas  
E) as respostas III e IV estão corretas 
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5. Atos das Partes: 

 
São ações praticadas pelo sujeitos do processo e se destinam a produzir efeitos na lide. (Art. 200 CPC) 
 
CPC, Art. 200.  Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. 
 
 
5.1. Atos Postulatórios: 
São aqueles através dos quais as partes manifestam suas pretensões em juízo.  
Ex: Petição Inicial, Recursos, Embargos... 
 
5.2. Atos Instrutórios: 
São aqueles destinados a influenciar na formação 
Ex: Produção de provas. 
 
5.3 Atos Dispositivos: 
São os atos pelos quais as partes, livremente, regulam suas posições jurídicas no processo. Esses atos podem ser 
unilaterais (partes podem praticar sem a anuência da outra) ou bilaterais (deve haver a anuência das duas 

partes) 
Ex: UNILATERAL: opção ou não pela audiência de conciliação, pedido de gratuidade da justiça para uma das 
partes, pedido de tutela.  
Ex: BILATERAL: acordo, eleição de foro. 
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6. Ônus das Partes:  
É o encargo que toda parte tem de comprovar através de provas os fatos que apresentam em juízo. Recai 
também sobre este instituto a responsabilidade de arcar com os encargos financeiros para produção da 

referida prova, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça 
 
CPC, Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
 
6.1 Ônus do Autor x Ônus do Réu: 
 

A) QUANTO AO AUTOR: Cumpre comprovar através de provas documentais, testemunhais, 

periciais ou qualquer outro meio idôneo o direito que alega ter, conforme artigo 373, I, do CPC. 

 
B) QUANTO AO RÉU: Cumpre comprovar através de provas documentais, testemunhais, periciais 

ou qualquer outro meio idôneo o porquê do autor não ter o direito que alega. Conforme artigo 373, 

II do CPC. 

 
REGRA, o ÔNUS da prova cabe a quem alega. Cabe ao Autor na Petição Inicial e cabe 

ao Réu na contestação. 
 

EXCEÇÃO: Quando o caso versar sobre relações de consumo haverá a possiblidade do Juiz determinar a 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, conforme Art. 6º, VIII, CDC. 

 
ATENÇÃO!!! Tratando-se de matéria de consumo, por tratar-se de competência em valor da causa 
(RELATIVA), esta é relativa. Logo, o CDC não vincula o foro em Juizado Especial. Se for acima de 40 salários, 
será demandado em Vara Civil; abaixo de 40 salários, ela poderá optar por Juizado Especial ou Vara Cível, sendo 
o CDC utilizado em qualquer um deles.  
 
6.2 Ônus de Sucumbência: 
 
É o encargo que se tem por perder uma ação. Essa sucumbência será paga através de honorários de 

sucumbência e custas processuais.  

 
CPC, Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
 
§ 1º  São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, 
na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 
 
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, 
atendidos: (HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA) 
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; 
III - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
 

1) Honorários Convencionais: até 30% (Estatuto da OAB: Art. 22) 
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Quando a parte vai ao escritório e assina a procuração dando poder ao advogado ele, em regra, já assina um 
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
A regra é que o Advogado não poderá receber mais que a parte autora. 

 
2) Honorário Arbitrário: São Arbitrados pelo Juiz, quando não pedido pelo Advogado.  
Ex: Advogado não fez o contrato de honorário convencionais (Ex: esqueceu-se) e depois pede ao Juiz para 
arbitrar os honorário. 
 

3) Honorário de Sucumbência: Pago pela parte que perde o processo. Até 20%. Concedido pelo 
Juiz. Art. 85 §2º, CPC 
 
 
 

Convencionais + Arbitrários + Sucumbência  = NÃO 
Convencionais + Arbitrários  = NÃO 
Convencionais + Sucumbência  = OK 

Arbitrários + Sucumbência  = OK 
 
Ex1: Ação de cobrança 
Sentença de R$ 10.000,00 
H Convencionado de 30% - R$ 3.000,00 
H de Sucumbência – Juiz deu 20% (Pago pelo réu) 
 Parte recebe = R$ 7.000,00 
 Advogado recebe = R$ 5.000,00 
 Réu paga = R$ 12.000,00 
 
4) Honorário Recursal: Quando um das partes recorre e perde. Os Honorário de Sucumbência poderão ser 
majorados em até 20% não podendo passar 20%, se somados com o Honorário de sucumbência inicial 
 
Ex2: Sentença de R$ 10.000,00 
H de Sucumbência – Juiz deu 10% 
O réu recorreu, e no tribunal ele perdeu.  
H Recursal – Neste caso, o tribunal poderá dar até 10% (limite máximo somando as instâncias será de 20%) 
H Convencionado de 30% - R$ 3.000,00 
 Parte recebe = R$ 7.000,00 
 Advogado recebe = R$ 5.000,00 
 Réu paga = R$ 12.000,00 
 
Ex3: Sentença de R$ 10.000,00 
H de Sucumbência – Juiz deu 10% 
O réu recorreu, e no tribunal ele perdeu. AUMENTOU A SENTENÇA PARA R$ 15.000,00. 
H Recursal – Neste caso, o tribunal poderá dar até 10% (limite máximo somando as instâncias será de 20%) 
H Convencionado de 30% - R$ XXXXXXXXX 
 Parte recebe = R$ XXXXXXXXXX 
 Advogado recebe = R$ XXXXXXXXXX 
 Réu paga = R$ XXXXXXXXX 
 
 
6.3. Custas Processuais: 
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É a soma das despesas devidas decorrente da tramitação de um processo. 

Ø O não pagamento de custas = Dívida ativa 

Ø Para cada ato praticado dentro do processo, para cada quantidade de páginas, deverão ser recolhidas as 
custas. 

Se o Réu perder  >> Ele pagará as custas que foram antecipadas pelo autor, salvo se for beneficiário da 
gratuidade 

Se o Autor perder  >> Com ele fica o ônus das custas, salvo se for beneficiário da gratuidade.  

CPC, Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas 
dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a 
sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.  

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. 

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. 
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7. Do Juiz/Do Magistrado: 
 
CPC, Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças , decisões interlocutórias  e despachos . 
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, SENTENÇA é o pronunciamento por 
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem 
como extingue a execução. 
§ 2º DECISÃO INTERLOCUTÓRIA é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre 
no § 1o. 
§ 3º São DESPACHOS todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a 
requerimento da parte. 
§ 4º 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 necessário. 
 

ATOS DO JUIZ: 
- DESPACHOS 
- SENTENÇA 

- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 
 

7.1 Sentença: 

 
 
 Art. 485, CPC (Sem Resolução do Mérito) – quando o Juiz exara a sentença com base no 485, isso faz 
coisa julgada formal. Desta forma, o Autor poderá pedir novamente.  
  

Art. 487, CPC (Com Resolução do Mérito) – quando o Juiz exara a sentença com base no 487, isso 
faz coisa julgada material. Desta forma, o Autor NÃO poderá pedir novamente.  
 
O que é mérito? 
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R: São os pedidos. Julgar sem resolver o mérito, significa que o Juiz não conheceu dos PEDIDOS, não os 

avaliou. 

 
7.1.1 Defeitos das Sentenças: 

 
ULTRA  Petita  - Ex: A Parte pede R$ 10.000,00 em danos morais, juiz concede R$ 20.000,00 – NÃO PODE 

  
EXTRA  Petita  - Ex: A Parte pede R$ 10.000,00 em danos morais, juiz concede R$ 10.000,00 de dano material 
– NÃO PODE 

 
CITRA  Petita  - Ex: A Parte pede R$ 5.000,00 em danos morais e R$ 5.000,00 de danos materiais, juiz concede 
R$ 5.000,00 de dano material e nada menciona sobre os danos morais – NÃO PODE 

 

NÃO CONFUNDIR - Ex: A Parte pede R$ 10.000,00 em danos morais, juiz concede R$ 5.000,00 de dano 
morais. ISSO NÃO É CITRA PETITA. 

 

7.2 Decisão Interlocutória (Art. 203, §2º): 
Toda vez que o juiz decidir algo no curso do processo (de forma interlocutória), não pondo fim ao processo  
Ex: Tutela provisória, Tutela antecipada, Gratuidade de justiça 
 

7.3 Despachos (Art. 203, §3º): 
“Não decide nada”. Podem ter um conteúdo administrativo, apresentação de algum documento, etc. 

 
7.4 Acórdão (Art. 204, CPC):  
Julgamento colegiado proferido pelos tribunais. São atos praticados por Desembargadores. Decisões que julgam 
um recurso/apelação, são chamados de acórdão. 

 
OBS: Nos Juizados Especiais há Turmas Especiais – São Juízes de primeira instância que emitem Acórdãos, 
por força da lei de Juizados Especiais.  
 
7.5 Tipos de Recurso: 
 
Contra Sentença à APELAÇÃO  no prazo de 15 dias. Buscar alterar o mérito de procedência ou 

improcedência. 
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OBS: Nos Juizados Especiais, o tipo de Recurso é o INOMINADO, já que o Código Civil não concede  
 
Contra Sentença com Defeitos à EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  no prazo de 5 dias. 

 Ex: Juiz julgou extra petita. 
 
Contra Despachos à NÃO CABE RECURSO. Pode até haver um Pedido de Reconsideração, mas não 
é recurso. 
 
Contra Decisão Interlocutória à caberá AGRAVO DE INSTRUMENTO  no prazo de 15 dias.  
 

OBS: Em Juizado Especial não caberá Agravo de Instrumento.  

 
7.6 Princípio da Congruência ou Adstrição:  
Este princípio informa que o Magistrado fica vinculado aos limites do que foi pedido 
pelas partes, sendo-lhe vedado julgar a mais, a menos ou diferente do pedido. 
 
7.7 Da SUSPENSÃO e Do IMPEDIMENTO: 
 

IMPEDIMENTO:  As hipóteses trazidas pelo artigo 144 traduzem um vício processual grave; em outras 
palavras, gera a PRESUNÇÃO ABSOLUTA de parcialidade do Magistrado.  NESTE CASO OS CRITÉIOS 

SÃO OBJETIVOS. 

 
SUPEIÇÃO:  As hipóteses trazidas pelo artigo 145 traduzem apenas a PRESUNÇÃO RELATIVA de 
parcialidade do Magistrado. NESTE CASO OS CRITÉIOS SÃO SUBJETIVOS. 

 

CPC, Art. 144.  Há IMPEDIMENTO do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: 

 

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério 

Público ou prestou depoimento como testemunha; 

 

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 

 

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu 

cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau, inclusive; 

 

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

 

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; 

 

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; 

 

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de 

contrato de prestação de serviços; 
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VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 

advogado de outro escritório; 

 

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 

 

CP, Art. 145.  Há SUSPEIÇÃO do juiz: 

 

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 

 

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas 

do litígio; 

 

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes 

destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; 

 

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 

 

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro 

do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. 

 

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando: 
 

I - houver sido provocada por quem a alega; 
 II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. 

 

CPC, Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento 
ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, 
podendo instruí la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. 
 
§ 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a 
remessa dos autos a seu substituto legal*, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, 
se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. 
 
*Em regra o substituto legal do Juiz no tribunal é o JUIZ TABELAR (como se fosse um Juiz de Reserva). 
Após o Juiz Tabela Julgar o mérito o processo volta para vara original. Não há mudança de competência. 
 

7.8. Dos Auxiliares da Justiça: 
 
CPC, Artigo 149 ao 175. 

 

Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de 
organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o 
administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista 
e o regulador de avarias. 
 

7.9. Do Ministério Público (CPC, 176 + CF, 127) : 
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É uma instituição autônoma a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, 
o regime democrático e os interesses sociais e individuais coletivos. TEM LEGITIMIDADE 

EXTRAORDINÁRIA. 

 

CPC, Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
e direitos sociais e individuais indisponíveis. 
 
CPC, Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições 
constitucionais. 
 
CF, Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
 

Quem atua na 1ª Instância é o PROMOTOR ou PARQUET. 
Quem atua na 2ª Instância é o PROCURADOR DE JUSTIÇA. 

 
Os membros do MP poderão sofrer os incidentes de SUSPEIÇÃO e IMPEDIMENTO (Art. 148, CPC) 

Quando o MP não atua como parte atuará como Fiscal da Ordem Jurídica (Custos Legis). 
 
Haverá a NULIDADE do processo quando o MP (Promotor) não participar no processo como custos legis. 

 
CPC, Art. 279.  É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o 
feito em que deva intervir. 
 
7.10. Da Defensoria Pública (Art. 185 e 186): 
 
Tem prazo em dobro para recorrer. 

 
CPC, Art. 185.  A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 
defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. 
 
Art. 186.  A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. 
 
Ex: A parte tem 15 dias para recorrer (REGRA GERAL). A DP e o MP, em regra, possuem 30 dias. 
 
7.11. Advocadia Pública (Art. 182): 
 
Quem a Advocacia Pública defende? R: Interesse dos Entes Públicos. 
 
Art. 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos 
federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. 
 
7.12 Exercícios: 
 
1ª Questão: Alfredo promove ação de conhecimento em face de Francisco para postular indenização por dano 
material, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Citado regularmente, o réu alega impedimento do juiz uma 
vez que o magistrado é amigo intimo do autor, conforme fotos retiradas de uma rede social onde ambos 
viajaram juntos para o exterior.Indaga-se:  
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a) Trata-se o caso concreto de impedimento do juiz? Fundamente e explique a sua resposta.  
Não é caso de IMPEDIMENTO e sim SUSPEIÇÃO, conforme Art 145, I, CPC 
 
b) De acordo com as normas do CPC quando deve ser arguida o impedimento ou a suspeição?  
Deve ser arguido no prazo de 15 dias após a parte tomar conhecimento do fato, cfm art. 146. 
 
 
2ª  Questão.  

Não é considerado causa de impedimento do juiz, quando:  
 
a) interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Minis tério Público ou 
prestou depoimento como testemunha.  
b) nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou 
companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
inclusive.  
c) for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive.  
d) for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo.  
e) interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.  
 
3a Questão. 

São exemplos de auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de 
organização judiciária:  
a) o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o 
tradutor, o mediador.  
b) as partes, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o estagiário, o contabilista e o regulador de 
avarias.  
c) o assistente, escrivão, o ministério público, o secretário, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o 
administrador, o mediador.  
d) as partes, o assistente, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o mediador. 
e) O defensor público, o estagiário, o oficial de justiça, o perito, o intérprete, o tradutor, o mediador. 
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8. Litisconsórcio: 
Quando temos um processo, há uma Relação Jurídica entre AUTOR, RÉU e JUIZ. No entanto, pode haver mais 
de uma parte envolvida, quando isso ocorre, dizemos haver um litisconsórcio.  

 
 

Litisconsórcio: É o fenômeno caracterizado pela presença de mais de um autor, mais de um réu ou mais de 
ambos.  
 
 

 
 

CPC, Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 
passivamente, quando:  

I  entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 

II  entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; 

III  ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.  

§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de 
conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio 
ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 

§ 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da 
intimação da decisão que o solucionar. 

 
8.1. Classificação do Litisconsórcio: 
 
8.1.1 Quanto a Posição: 

 
Ø Ativo: Ocorre quando tivermos mais de um autor no polo ativo da demanda  

 
Ø Passivo: Ocorre quando se tem mais de um réu no polo passivo da demanda 
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Ø Misto: Ocorre quando se tem mais de um autor e mais de um réu na relação processual 

 
8.1.2 Quanto a Obrigatoriedade: 
 
CPC, Art. 114.  O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 
jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 

 

1) L. NECESSÁRIO:  É aquele que tem a formação da relação jurídica obrigatória, seja por 
disposição da lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida (Art.114 CPC) 

 
o 1.a) Por Disposição da Lei: A lei irá determinar. 

 

Ex: “Art.73,§1° CPC, O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito 

real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. 

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação” 

 
o 1.b) Pela Natureza da Relação Jurídica: Ocorre toda vez que a relação jurídica discutida no 

processo tiver natureza única, indivisível, incindível, que não admita cisão (separação), ou seja, 
todos os sujeitos que serão atingidos por uma futura sentença deverão obrigatoriamente fazer parte 
do processo. Nesse caso, não haverá uma disposição legal específica. O aplicador do direito deverá 
avaliar o caso concreto para saber se há o litisconsórcio em virtude da Natureza da Relação 
Jurídica.  

 
Ex1: João e Maria (menor de idade, não emancipada) conseguiu se casar com João. Esta informação chegou ao 
MPU e atuando como custus legis propôs anulação de casamento contra João. O Juiz julgou procedente contra 
João. Essa sentença também deverá ser aplicada à Maria. Se a sentença só valesse para João, ele estaria solteiro 
e Maria casada com alguém solteiro. Logo, pela Natureza Jurídica da Relação entre João e Maria, eles serão 
litisconsortes. 
 
Ex2: Em lugar distante da capital. Locador locou imóvel por 36 meses para 3 locatários. Chegando aos 12 meses 
de locação a prefeitura fez várias melhorias no bairro. Locador entra com uma ação de revisão do contrato apenas 
contra um. Logo, em virtude da natureza da Relação Jurídica, os 3 devem sofrer os efeitos da sentença. 
  

2) L. FACULTATIVO:  É aquele formado pelo juízo de conveniência da parte, ou seja, depende da 
sua vontade, e tem como objetivo a celeridade e economia processual. O Artigo 113 possui 3 (três) 
incisos. (Art.113 CPC) 

 

 (Inciso I) Litisconsórcio em função da COMUNHÃO DE DIREITOS: 

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 
quando:  

I  entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 

 

Ex: Dois OJA passaram juntos no concurso. Irão requerer ao Estado algum benefício. EM virtude da comunhão 
de direitos (passaram no mesmo concurso) poderão ESCOLHER ingressar em litisconsórcio. Eles poderão entrar 
sozinhos, se quiserem. Nessa caso, há 2 (duas) relações processuais, carregadas em um mesmo processo. 
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OBS: Observe que o Art. 113, I não menciona causa de pedir e nem pedido. No caso em tela, eles são IGUAIS. 
Então, ainda que os OJA decidam ingressar com processos separados, o Juiz, poderá, em virtude da CONEXÃO, 
reunir os processo em um único, evitando assim sentenças conflitantes.  
 
 

(Inciso II) Litisconsórcio em função da CONEXÃO (pedido ou causa de pedir): 

CPC, Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 
passivamente, quando:  

II  entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; 

 
Ex: Duas pessoas são vítimas de uma acidente e ingressam com uma ação de reparação de dano contra o 
motorista. Há conexão, já que há a mesma causa de pedir (ACIDENTE). Logo, poderá haver litisconsórcio 
entre as duas vítimas. A ocorrência feita por um serve para os dois, exame de corpo delito no motorista serve 
para os dois. Processualmente, fica mais fácil que as duas vítimas entrem em litisconsórcio, já que haverá 
apenas um linha de dilação probatória em favor dos dois. Lembrando que isso é uma faculdade das partes.  
 

OBS: Ainda que haja litisconsórcio FACULTATIVO entre as partes, poderá haver pedidos diferentes para cada 
parte.  
 

(Inciso III) Litisconsórcio em função da AFINIDADE (fato ou direito): 

 

DOUTRINA: LITISCONSÓRCIO IMPRÓPRIO 
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CPC, Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 
passivamente, quando:  

III  ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.  

 
 

Ex: Temos no polo ativo um Juiz e um OJA solicitando cada um benefício específico para o Estado do Rio de 
Janeiro. O OJA solicita um Adicional de Periculosidade e o Juiz um Adicional de Sentença. Neste caso, não 
temos nem pedido, nem causa de pedir idênticos, não havendo, portanto, a conexão. No entanto, há em comum 
que os dois sujeitos passivos estão impetrando a ação contra o mesmo RÉU (Estado do RJ), já que os dois são 
concursados neste Estado. Não há celeridade, nem economia processual. O único fato que liga os dois sujeitos 
ativos é a identidade do réu, ou seja, existe um FATO EM COMUM. A Doutrina chama este LITISCONSÓRCIO 
FACULTATIVO de L. IMPRÓRIO. 
 
8.1.3. Quanto aos Efeitos da Decisão: 

 
Ø Simples : Ocorre quando o resultado do processo pode ser diferente para os litisconsortes. 

 
 

Ø  Unitário : Ocorre quando o resultado do processo deve ser o mesmo para todos os litisconsortes. 
 
8.1.4. Quanto ao Momento da Formação: 

 
Ø Originário : É aquele que tem a sua formação no momento da distribuição da exordial. 

“Quando já começa em litisconsórcio” 

 
Ø Ulterior ou Superveniente:  É aquele que tem a sua formação durante o curso do processo. 

“Quando não começa em litisconsórcio” 
 
 
 

NOS EXEMPLOS DADOS, teríamos as seguintes classificações: 
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Ex: Ação de Reintegração de Posse. 2 invasores tomam a propriedade de uma pessoa. Proprietário ingressa 
com a Ação de Reintegração apenas contra apenas 1 invasor, dos 2. 
 
Neste primeiro momento NÃO HÁ LITISCONSÓRCIO. Só haverá litisconsórcio no momento em que 
invasor 2 ingressar no processo. Exemplo, Juiz mandou emendar a  inicial e incluir o invasor 2. 
 

Classificação: Aí litisconsórcio passa a ver PASSIVO, NECESSÁRIO, UNITÁRIO,  ULTERIOR 
 
Ex: João e Maria (menor de idade, não emancipada) conseguiu se casar com João. Esta informação chegou ao 
MPU e atuando como custus legis propôs anulação de casamento contra João. O Juiz, verificando que se a 
sentença só valesse para João, ele estaria solteiro e Maria casada com alguém solteiro. Logo, pela Natureza 
Jurídica da Relação entre João e Maria, ele verifica que João e Maria deverão ser litisconsortes. 
O Juiz, neste caso, não poderá agir de ofício (Princípio da Inércia) 
Neste caso, Juiz intima o MP para verificar se há o Litisconsorte Necessário entre João e Maria. 
Após a manifestação do MP e de Maria ingressar no polo passivo juntamente com João, teremos: 

Classificação: PASSIVO, NECESSÁRIO, UNITÁRIO, ULTERIOR 
 
Ex: Confusão generalizada. Há vários agressores e vários agredidos.  

Classificação: MISTO, FACULTATIVO, SIMPLES, ORIGINÁRIO 
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8.1.5 O caso do Litisconsórcio Facultativo, Ativo, Posterior: 
 

REGRA: Não existe litisconsórcio facultativo, ativo, posterior, por ferir o princípio do juiz natural. 
 
Ex1: Ação de ressarcimento por acidente de trânsito que vitimou múltiplas pessoas. 2 vítimas ingressam com 
uma ação de ressarcimento contra o motorista e a empresa de ônibus. 
Classificação: MISTO, FACULTATIVO, SIMPLES, ORIGINÁRIO. 
 
Uma 3ª vítima sabe da ação e pediu para inclui-la no polo ativo da demanda. 
 

No momento em que as 2 vítimas distribuíram a petição inicial houve a PERPETUAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA. Quando a 3ª vítima escolhe entrar no processo, já houve a determinação do Juízo. O Juiz, 
poderia ter alguma relação com a vítima, e ela poderia escolher entrar no processo em função disso. Isto fero o 
P. do Juiz Natural.  
 
EXCEÇÃO: NO CASO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 
 Neste caso não há ofensa ao P. do Juiz Natural. 
 
8.2 CPC, Art. 115, Art, 116 e 117: 
 
CPC, Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: 

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; 
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. 
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira 

a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. 

 
Ex: João e Maria (menor de idade, não emancipada) conseguiu se casar com João. Esta informação chegou ao 
MPU e atuando como custus legis propôs anulação de casamento contra João. O Juiz, verificando que se a 
sentença só valesse para João, ele estaria solteiro e Maria casada com alguém solteiro. Logo, pela Natureza 
Jurídica da Relação entre João e Maria, ele verifica que João e Maria deverão ser litisconsortes. 
O Juiz, neste caso, não poderá agir de ofício (Princípio da Inércia) 
Neste caso, Juiz intima o MP para verificar se há o Litisconsorte Necessário entre João e Maria. 
Caso o MP (Autor da Ação) não se manifeste no PRAZO dado pelo Juiz, processo será EXTINTO (Preclusão 
temporal – Coisa Julgada Formal – sem resolução de mérito) 
 
CPC, Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir 
o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. 
 
CPC, Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes 
distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, 
mas os poderão beneficiar. 
 

Exemplo1:  
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Sentença:  Vítima 1 (R$ 5.000,00) - Vítima 2 (R$ 10.000,00) 
Classificação: ATIVO, FACULTATICO, SIMPLES, ORIGINÁRIO 
 
Vítima 1 e 2, se ficarem insatisfeitos com a sentença, poderão fazer separadamente.  
Se só a vítima 1 quiser apelar ela poderá, já que, em virtude do Art. 117, serão considerados litigantes distintos. 
 
Ex: Ação de Reintegração de Posse. 2 invasores tomam a propriedade de uma pessoa. Proprietário ingressa 
com a Ação de Reintegração contra os 2 invasores. 
Classificação: PASSIVO, NECESSÁRIO, UNITÁRIO,  ULTERIOR 
Sentença: Julgo procedente a reintegração de Posse para determinar que o Autor seja imitido em sua posse. 
Réu 1 entra com APELAÇÃO. Réu 2 inerte. 
Acórdão: Julgo improcedente os pedidos. Decisão eficaz para o segundo Réu, sem ele ter se manifestado. 
 
As ações/omissões de 1 litisconsorte PASSIVO (unitário) não podem prejudicar o outro, mas podem beneficiar. 
 
 
8.3 Litisconsórcio facultativo MULTITUDINÁRIO (Art.113, §1° CPC): 
 
§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, 
na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a 
defesa ou o cumprimento da sentença. 
 
Várias pessoas no polo da ação. Como nesse caso não gera a celeridade processual (um objetivo dos objetivos 
do litisconsórcio), poderá haver desmembramento. 
 
Ex: O Réu, verificando que esse litisconsórcio poderá dificultar a sua defesa poderá requerer o desmembramento. 
A quantidade de Litisconsortes também poderá prejudicar a celeridade, caso em que o Juiz poderá desmembrá-
lo. 
 
8.4 Prazos EM DOBRO (Art. 229 CPC): 
 
Os prazos para os litisconsortes tomarem qualquer ação PODERÁ ser EM DOBRO caso estejam presentes 
alguns requisitos: 
 
Requisitos: 

 
• Advogados diferentes; 

• Escritórios diferentes; e 

• Os processos devem ser físicos. 

CPC, Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, 
terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, 
independentemente de requerimento.  
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§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um 
deles.  

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.  

 
 
8.5 Exercícios: 
 
1a. Questão. Um grupo de 50 pessoas resolve demandar em face da administração de um shopping Center onde 
ocorreu assalto, tiroteio, correria e saque generalizado a clientes e alguns lojistas. Todos se reuniram e ouviram 
de um advogado que a demanda poderia ser proposta em conjunto para dar maior celeridade ao processo. Proposta 
aceita, a petição inicial listou os 50 autores e indicou como parte ré o shopping Center. O magistrado ao receber 
a petição inicial determinou a citação do réu, que imediatamente requereu a limitação do litisconsórcio, pois 
poderia haver dificuldade na condução do processo e, principalmente, na defesa da ré, diante de fatos e danos 
distintos a serem analisados. Indaga-se:  
a) O requerimento da ré encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro?  
Sim. Na forma do artigo 113, §1° CPC 

 
b) O caso trata de litisconsórcio facultativo ou obrigatório, considerando que todos os demandantes optaram por 
demandar em um único processo. Justifique e fundamente a sua resposta?  
Facultativo multitudinário 

 
2a. Questão. Com relação ao litisconsórcio, é correto afirmar que:  
A) todo litisconsórcio necessário é também unitário.  
B) o litisconsórcio formado entre os réus de uma ação anulatória de um mesmo negócio jurídico é unitário.  
C) as vítimas de um mesmo acidente de trânsito podem agir em litisconsórcio contra quem o causou, para exigir-
lhe perdas e danos, sendo unitário o litisconsórcio assim formado.  
D) consumidores que se dizem individualmente lesados em virtude do consumo do mesmo produto podem agir 
em litisconsórcio contra o produtor, para exigir-lhe perdas e danos, sendo necessário o litisconsórcio assim 
formado.  
 
3a Questão. São quatro as formas de se classificar o litisconsórcio, quanto a posição são eles divididos em:  
a) Litisconsórcio ativo, passivo e necessário.  
b) Litisconsórcio unitário, necessário e originário.  
c) Litisconsórcio facultativo, ativo e obrigatório.  
d) Litisconsórcio ativo, passivo e misto. 
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9. Intervenção de Terceiros 

 
9.1. Conceito (Art. 5º, LIV, CF + Art. 506, CPC): 
 
REGRA: a sentença só atinge aqueles que fizeram parte da relação processual, conforme previsão do artigo 
5º, LIV, CF e Art. 506, CPC 
 
EXCEÇÃO: Pode ser que ocorra que, em um determinado processo, a sentença venha a atingir um TERCEIRO* 
estranho a relação jurídica processual originária. Quando isso acontecer, este terceiro terá o direito de adentrar 
na Relação Jurídica Processual. Este direito é chamado de INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.  
 
*Terceiro é aquele que está fora jurídica processual. 
 
Nasce para este o direito de intervir no processo. 
 
9.2. Intervenção Voluntária: 
 
9.2.1.Assistência (Art. 119, CPC) 
 
CONCEITO: É a instituto em que um terceiro juridicamente interessado intervém no processo com intuito de 
prestar assistência a uma das partes, desejando obter para uma delas uma sentença. 
 
Quando vamos usar? 
R: Quando o assistente possuir interesse jurídico em favor do assistido e desejar que a Ação seja julgada 
Improcedente e em favor do Réu (Assistido) 
 
Por que o assistente quer entrar no processo? 
Na forma DIRETA ele estará defendendo seus próprios interesses. Na forma INDIRETA ele estará 
defendendo o interesse ALHEIO (assistente)  
 
Art. 119.  Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a 
sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 
 
Parágrafo único.  A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, 
recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. 
 
Art. 120.  Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se 
for caso de rejeição liminar. 
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Parágrafo único.  Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá 
o incidente, sem suspensão do processo. 
 
 
O que é preciso para ser assistente? 
1) Ser terceiro; 
2) Não pode haver trânsito em julgado; e 
3)Deve haver o interesse jurídico. 
 
INTERESSE JURÍDICO: é a existência de relação jurídica entre assistente e assistido OU a existência de 
Relação Jurídica entre assistente e assistido e o adversário do assistido. Nem sempre se mostra fácil a identificação 
da natureza do interesse do terceiro diante da decisão a ser proferida no processo, até mesmo porque o interesse 
jurídico invariavelmente tem reflexos econômicos, morais ou de outra natureza.  
 
9.2.1.1. Assistência SIMPLES: 
 

Assistência Simples 
Ex1:  Contrato 1: Locação de imóvel sem proibição de sub-locação (A=Locador, B=Locatário) 
 Contrato 2: Sub-locação de imóvel (B=Locador, C=Locatário) 
Se A promove uma Ação de Despejo contra B. A sentença que deriva da Relação Jurídica do Contrato 1 só 
afetará A e B, mas afetará indiretamente C, por força do contrato 2 de Sub-locação. Logo, para defender seus 
interesses, C poderá adentrar ao processo voluntariamente, já que possui interesse jurídico, é teceiro e não há 
trânsito em julgado.  
 C será assisitente e B será assisitido. 
 
NESTE CASO: Só relação Jurídica entre ASSISTENTE e ASSISTIDO = ASSISTÊNCIA SIMPLES. 
 
Art. 121.  O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-
se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. 
 
Parágrafo único.  Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado 
seu substituto processual. 
 
Na assistência simples o assistente só pode praticar atos de defesa do assistido, mas o assistente precisa da 
anuência do assistido, uma vez que na assistência simples ele defende direito ALHEIO (já que não participa da 
Relação Jurídica Originária) 
 
Entenda ANUÊNCIA neste artigo como “a prática do ato”.  
 
Ex: Se o assistido praticar o ato, logo o assistido também poderá praticá-lo. Se o assisitido não praticar o ato, o 
assistente não poderá praticar. Se o assistido desiste o assistido deverá desistir.  
 
9.2.1.2. Assistência Litisconsorcial ou Qualificada: 
 
 

Assistência Litisconsorcial ou Qualificada 
 
 
Ex2: Contrato de Mútuo : Credor A emprestou para o Devedor B solidário com Devedor C.  
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Neste caso haverá:  
- uma RJ entre Credor A à Devedor B 
- uma RJ entre Credor A à Devedor B 
- uma RJ entre Devedor B e Devedor A (Solidariedade)  

 C será assistente, B será assistido, A será Adversário do Assisitido.  
 
NESTE CASO: Há DUAS Relações Jurídicas, uma entre ASSISTENTE e ASSISTIDO  e outra entre 
ASSISTENTE e ADVERDSÁRIO DO ASSISTIDO = ASSISTÊNCIA LITISCONCORCIAL   
  
 
Art. 124.  Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação 
jurídica entre ele e o adversário do assistido. 
 
Entenda litisconsorte neste artigo como o assistente em Assistência litisconsorcial . 
 
Nesta modalidade de assistência o assistente Litisconsorcial ou qualificado é considerado litisconsorte da 
parte, MAS NÃO É. Ele também pratica  atos de defesa do seu assistido, mas nunca ato que importe na 
disposição do direito do assistido. Ele pratica qualquer ato que ajude o assistido e não precisa de ANUÊNCIA, 
pois na assistência Litisconsorcial ele defende direito PRÓPRIO. 
 
Ex: Assistido não recorre, Assistente poderá recorrer. Poderá praticar todos os atos em separado, desde que não 
disponha do direito do outro.  
 
OBS: O Assistente Litisconsorcial difere do Litisconsorte pois, se fosse litisconsorte, poderia praticar 
QUALQUER ATO. Como vimos no exemplo acima, ele não pode dispor do direito do assistido (logo, ainda 
que não necessite da anuência, não pode praticar qualquer ato) 
 
9.2.2. Amicus Curiae (Art. 138, CPC): 
 
CONCEITO: É um auxiliar do juízo em causas de relevância social, repercussão geral ou cujo objeto seja 
bastante específico de modo que o magistrado necessite de apoio técnico. O amicus curie não é parte do processo, 
ele somente presta auxílio ao Juízo por possuir conhecimento especial que contribuirá para o julgamento da causa. 
Sua intervenção é meramente opinativa e justifica-se como forma de buscar o aprimoramento da tutela 
jurisdicional.   
 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 
demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento 
das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, 
órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua 
intimação. 

§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição 
de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. 

§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes 
do amicus curiae. 

§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. 
 
Ex: STF julgando sobre o aborto. Este julgamento teve pedido de 35 intervenções de amicus curiae. Órgãos da 
sociedade civil que possuem conhecimento mais técnico sobre o assunto pediram para opinar sobre o aborto.  
 
9.2.3.Recurso de Terceiro (Art. 996, CPC): 
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OBS: Não está disposto no capítulo de Intervenção de Terceiros, mas é considerado como uma.  
 
CC, Art. 996.  O recurso pode ser interposto pela parte vencida, PELO TERCEIRO PREJUDICADO e pelo 
Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 
 
Parágrafo único.  Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica 
submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como 
substituto processual. 
 
CONCEITO: Este instituto é uma oportunidade em realizar a intervenção por quem não fez parte do processo, 
isto é, é reconhecido a um terceiro estranho ao processo por interesse e legitimidade em recorrer no intuito de 
evitar os reflexos de uma sentença de mérito. Desta maneira, o terceiro que tem legitimidade para recorrer é 
aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente ou litisconsorte  
 
O Artigo 996, é o único artigo do CPC que fala do Recurso de Terceiros. Não há prazo, nem forma de  contagem. 
Como resolver isso? A doutrina resolveu: 
 
Prazo:      15 dias, ou seja, igual a da parte. 
Contagem:      Igual aos prazos comuns, mas contados da intimação do autor. 
Caso o Terceiro não cumpre o prazo:  Ele ainda terá o direito de manejar o Mandado de Segurança, caso 

o terceiro não tenha sido notificado do prazo para interpor seu 
recurso.  

 
9.2.4 Intervenção Anômala (Art.5° Lei 9.469/1997): 
 
CONCEITO: É a possibilidade da união de demais pessoas de direito público intervir nos processos em que 
figura como autoras ou rés autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas 
públicas federais sem demonstrar qualquer interesse jurídico, bastando somente demonstrar interesse 
econômico.  
 
Regra: Para Intervenção de Terceiros tem que demonstrar interesse jurídico. 
 
EXCEÇÃO: União – Intervenção Anômala. Basta demonstrar interesse econômico. 
 
Lei, 9469, Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. 
 
Ex: Banco do Brasil (SEM) é demandado na esfera cível, é demandado na esfera estadual. No entanto, a UNIÃO 
poderá intervir de forma anômala, já que há interesse econômico.  
 
REGRA: Súmulas 556 do STF e 42 do STJ:  

A) Foro competente para julgar as SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA é a JUSTIÇA 
ESTADUAL, mesmo que sejam constituídas por maioria de capital da União. Isso decorre do fato de 
tais entidades possuírem regime de direito privado, a despeito do capital federal.  

B) Foro competente para julgar as EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS é a JUSTIÇA FEDERAL (art. 
109, I, da Constituição Federal). 

 
OBS: Todavia, tais regras não são absolutas. É comum que as sociedades de economia mista litiguem na 

Justiça Federal, pois em muitas situações entende-se haver interesse da União. É o que ocorre quando um 
empregado público (nome dado aos funcionários das empresas estatais) é julgado por improbidade 
administrativa por dano ao patrimônio de sociedade de economia mista federal, quando a União intervém como 
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assistente ou opoente (Súmula 517 do STF) ou quando se impetra mandado de segurança em face de autoridade 
em sociedade de economia mista federal, pois a competência deve ser fixada conforme a função exercida pela 
autoridade coatora, em consonância com a jurisprudência majoritária. 
 
9.3. Intervenção Provocada: 
 

 
9.3.1.Denunciação da Lide 
 
Quando vamos usar? 
R: Quando houver uma possível AÇÃO DE REGRESSO. 
 
O ARTIGO 125 possui 2 ITENS: 
 
ITEM II 
 
CPC, Art. 125.  É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: 
 
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem 
for vencido no processo. 
 
CONCEITO do ITEM (II): É uma ação de regresso incidental e eventual 
 
AÇÃO DE REGRESSO: É uma ação de ressarcimento de dano proposta por quem perdeu uma ação em face 
do verdadeiro responsável pelo prejuízo.  
 
Ex: Em virtude de um acidente de trânsito João promove uma Ação de Reparação de Danos contra Pedro. Pedro 
possui um seguro e pensa que deve cobrar a eventual perda da Seguradora em uma Ação de Regresso. Logo, o 
legislador permitiu que ainda na Ação Principal (no caso, a Reparação de Dano) o Réu, em sua 
CONTESTAÇÃO, faça a denunciação da lide trazendo a Seguradora em um Ação de Regresso INCIDENTAL 
(pois é um incidente no processo principal) e EVENTUAL (pois a ação principal poderá ser julgada 
IMPROCEDENTE e o Réu não pagará nada. No entanto, se eventualmente ele for condenado a Seguradora já 
estará no processo) 
 
§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar 
de ser promovida ou não for permitida. 
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§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato 
na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover 
nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. 
 
O Autor poderá promover ação autônoma de regresso, caso não faça no tempo haverá prescrição. 
O Réu poderá promover a denunciação a lide no prazo da contestação, se não fizer haverá preclusão de seu 
direito.  
 
ITEM I: 
 
CPC, Art. 125.  É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: 
 
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que 
possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; 
 
 
Ex: Leonardo celebra um contrato de Compra e Venda com Ashley. Ashley dá o imóvel com o RGI para 
Leonardo. No entanto, anos depois, Ludmila surge com seu registro no RGI e promove uma ação de Evicção 
contra Leonardo (por meio de uma Ação Reivindicatória). Leonardo poderá Denunciar a Lide e trazer Ashley ao 
processo, já que é o alienante anterior e poderá perder o bem em face de Ludmila. 
 
Ex: Ashley aliena imóvel para Leonardo. Leonardo Aliena para André. André aliena para karol. Karol aliena para 
marla. Anos depois, Ludmila surge com seu registro no RGI e promove uma ação de Evicção contra Marla (por 
meio de uma Ação Reivindicatória). Marla poderá Denunciar a Lide e trazer Karol. Karol poderá fazer a 
denunciação SUCESSIVA e trazer André. André não poderá Denunciar a Lide, pois o §2º só permite UMA 
DENUNCIAÇÃO SUCESSIVA. André poderá promover Ação de regresso autônoma, que só pode ser ingressada 
quando houver trânsito em julgado, julgando procedente o pagamento da indenização. 
 
9.3.2.Chamamento ao Processo 
 
CONCEITO: Caberá sempre que houver solidariedade entre chamante e chamado. 
 
Quando vamos usar? 
R: Quando houver solidariedade.  
 
OBS: O Art. 130 é um rol exemplificativo, que elenca possibilidades. A regra é que caberá CHAMAMENTO 
sempre que houve solidariedade.  
 
Art. 130.  É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: 
 
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; 
 
Ex: Credor promove a ação de cobrança contra o Fiador (que recusou o benefício de ordem e tornou-se o 
benefício de ordem). O Fiador poderá chamar ao processo o locatário (que é o devedor principal e terceiro para 
fins processuais)  
 
II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; 
 
Ex: Credor promove a ação de cobrança contra o Fiador A (que recusou o benefício de ordem e tornou-se o 
benefício de ordem). Neste nosso exemplo existem 2 Fiadores A e B. O Fiador A poderá chamar ao processo o 
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locatário (que é o devedor principal e terceiro para fins processuais), em virtude do item I. O Fiador A poderá 
chamar ao processo o Fiador B, em virtude do item II. 
 
III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida 
comum. 
 
Ex: Credor promove ação contra Devededor 1, mas existem devedores solidários 2 e 3. O Devedor 1 poderá 
chamar ao processo os Devedores solidários 2 e 3. 
 
9.3.3.incidente de Desconsideração da Personlidade Jurídica (Art. 133, CPC) 

CPC, Art. 133.  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte 
ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. (Art. 
50 do Código Civil) 

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

 

CC, Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos 
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

Ex: Cooperativas de crédito. Enganam os clientes dizendo que realizam financiamento quando, na verdade, 
vendem consórcios. Em um desses processo o Juiz sentenciou a cooperativa a devolver os R$ 10.000,00 e pagar 
R$ 5.000,00 em danos morais. Na execução não se encontram bens da empresa. A empresa desaparece. O Autor 
tem direito a receber, mas a empresa nunca é executada em virtude da impossibilidade de encontra-la.  
O Advogado poderá pedir ao Juiz o incidente de PJ. O Advogado comparece até a Junta Comercial e encontra os 
sócios. Assim poderá solicitar a desconsideração da PJ da empresa para atingir o patrimônio dos sócios.  
 
OBS: O incidente de desconsideração da personalidade jurídica também é aplicado nos procedimentos da 
lei dos Juizados Especiais Cíveis 9099/95, conforme previsão legal contida no Art. 1062, CPC. 
 
CPC, Art. 1.062.  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de 
competência dos juizados especiais. 
 
TJRJ (JUIZADOS ESPECIAIS) - ENUNCIADO 60 - É cabível a aplicação da desconsideração da 
personalidade jurídica, inclusive na fase de execução.  
 
9.3.4.incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica INVERSA 
 
CONCEITO: Ocorre quando o Juiz ataca o patrimônio da Empresa com objetivo de saldar as dívidas contraídas 
e não pagas pelos sócios.  
 
“A utilização da desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, do mesmo modo que o instituto da 
desconsideração da personalidade jurídica, não tem como objetivo a invalidação da personalidade jurídica, mas 
somente a afirmação da impotência para determinado ato, sendo que aquela possui os mesmos pressupostos e 
requisitos desta.” 
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A ideia trazida pela teoria inversa é justamente combater o uso indevido da personalidade da empresa pelos seus 
sócios, o que pode ser observado, como supramencionado, na situação em que esse esvazia seu patrimônio pessoal 
para integralizar o patrimônio social da sociedade para não responder por dívidas e obrigações.  
   
 
9.4 Exercícios: 
 
CASO 7: 
 
1a. Questão. 
Proposta ação de dissolução de sociedade anônima, deliberada em AGE, o acionista João pretende ingressar no 
processo visando defender os interesses da manutenção e continuidade dos negócios da sociedade, ré na ação. O 
pedido foi formulado sem que houvesse, após manifestação, discordância das partes. Indaga-se:  
 
a) Que modalidade de intervenção de terceiro fez João? 
Assistência Litisconsorcial. Neste caso, o ASSISTIDO é a PJ, o ASSISTENTE é João e o ADVERSÁRIO DO 
ASSISITIDO é são os demais sócios que querem dissolver a PJ. 
 
b) Ela é voluntária ou provocada?  
Voluntária. 
 
c) Qual o interesse de que é titular João? Explique.  
João tem interesse jurídico em manter a empresa constituída.  
 
2a. Questão. 
A ação regressiva exercida como modalidade de intervenção de terceiro configura o(a):  
I - Chamamento ao processo;  
II- Assistência simples;  
III- Denunciação da lide;  
IV-Assistência litisconsorcial.  
A – somente a resposta I está correta  
B- somente a resposta II está correta  
C- somente a reposta III está correta  
D- as repostas I e IV estão corretas  
E- as respostas II e III estão corretas  
 
3a. Questão. 
40º Exame de Ordem - 1ª Fase. Adaptada. Marcelo, fiador de seu primo André em contrato de locação de imóvel, 
foi citado para responder ação de cobrança de aluguéis devidos ao locador e verificou que o primo não está no 
polo passivo da demanda. Nessa situação hipotética, para fazer que o locatário integre a lide, Marcelo poderá 
valer-se de:  
A) Chamamento ao processo.  
B) Assistência litisconsorcial.  
C) Amicus Curie.  
D) Denunciação da lide. 
 
CASO 8: 
 
1a. Questão. 
Maria comprou uma máquina de lavar roupas no valor de R$ 3.500,00 na loja Ponto Quente próxima a sua 
residência. Ocorre que a máquina que foi entregue foi diversa da adquirida na loja, razão pela qual Maria solicitou 
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diversas vezes a empresa a troca do bem, sendo todas infrutíferas. Diante deste fato, Maria ajuizou ação em face 
da loja Ponto Quente. Em sentença o magistrado do Juizado Especial Cível determinou que a loja devolvesse a 
Maria o valor pago pela lava roupas com juros e correção monetária.  
Na fase executória, Maria solicitou a desconsideração da personalidade jurídica.  
Indaga -se:  
 
É cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juizado Especial Cível?  
Fundamente e explique a resposta.  
 
Primeiramente não há fundamento para Desconsideração da PJ por falta dos requisitos do CODIGO CIVIL: 
 
MINHA RESPOSTA: 
Para a desconsideração da personalidade jurídica são necessários:  
a) o requisito objetivo, que consiste na insuficiência patrimonial do devedor; e  
b) o requisito subjetivo, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial através da fraude ou 
do abuso de direito.  
 
Para a aplicação da teoria da desconsideração não basta estar presente apenas o primeiro requisito. Deve, 
pois, também estar demonstrada, no caso concreto, a existência de uma conduta culposa do sócio ou a sua 
intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos daqueles permitidos em lei 
(requisito subjetivo). 
 
O NOVO CPC: 
 
Art. 1.062.  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos 
juizados especiais. 
 
LEI DO JEC: 
Lei. 9.099/1995, art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 
assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

LEI ESPECIAL DERROGA LEI GERAL: a proibição contida no art. 10 da Lei 9.099/1995, que é lei especial 
prefere à norma geral do CPC, constitui uma barreira intransponível para sua aplicação. 
Logo não é possível utilizar a DESC da PJ no JEC. 
 
RESPOSTA DO PROFESSOR: CABERÁ A DESCONSIDERAÇÃO, conforme previsão no artigo CPC. 1062.  
 
Art. 1.062.  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos 
juizados especiais. 
 
2ª Questão. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é correto afirmar:  
 
a) somente é cabível na fase de cumprimento de sentença.  
b) é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 
fundada em título executivo extrajudicial.  
c) somente é cabível nas fases do processo de conhecimento.  
d) tem aplicação imediata nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial.  
 
 
3ª Questão. Sobre o Amicus Curiae é INCORRETO afirmar, exceto: 
 
a) A possibilidade de intervenção como amicus curiae é incabível a pessoa natural.  
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b) A intervenção do amicus curiae não implica alteração da competência.  
c) A possibilidade de intervenção como amicus curiae é incabível a pessoa jurídica.  
d) A intervenção do amicus curiae implica alteração da competência 
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10. Atos Processuais: 
 
CONCEITO: São as manifestações da vontade humana praticados pelas partes do processo e tem como 
finalidade criar, modificar ou extinguir a relação jurídica processual. 
 
Exemplo:  

• Depoimento pessoal 
• Citação 
• Intimação 
• Acordo 

 
LUGAR (ONDE) 

 
FORMA (COMO) 

Art. 188, CPC 
 

TEMPO (QUANDO) 

 
Regra: Fórum (Sede do Juízo) 
 
EXCEÇÕES: 

• Deferência               
(ex: Art.453) 
 

• Interesse da Justiça 
 

• Natureza do Ato 
 (ex: carta precatória) 

 
• Obstáculo Arguido   

(ex: Inspeção Judicial)  

 
 
 

• Princípio da 
Liberdade das 
Formas (Art.188) 
 

• Princípio da 
Instrumentalidade 
das Formas 
(Art.188)* 

 
• Documentação 

 
• Publicidade (Art189) 

 
Regra: A contagem é feita em 
dias úteis. 
 

• Dias úteis entre 06 e 20 h 
 
OBS: Quando o código 
apresenta um prazo em dias, a 
contagem é feita em dias úteis. 
 
Exceção: 
Quando o código apresenta um 
prazo que não seja em dias 
(meses ou anos), a contagem é 
feita em dias corridos. 
 
Prazos matérias (Código Civil) 
 
Contagem 
Exclui o dia da intimação e 
inclui o dia do vencimento. 
 
OBS: Para a verificação de 
prazos é necessário combinar o 
Art.218 com o Art.224 

 
10.1 Forma: 
 
10.1.1 Princípio da Liberdade das Formas  e da Instrumentalidade das Formas (Art. 188, 
CPC): 
 
REGRA: A forma é livre  - Princípio da Liberdade das Formas – Art. 188, CPC 
 
Art. 188.  Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente 
a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 
 



    www.estudodireito.com 
 

 
65 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

Ex: A Petição Inicial tem requisitos, mas a forma é do próprio advogado. 
 
EXCEÇÃO: Salvo quando a lei exigir – No entanto aplica-se o Princípio da Instrumentalidade das Formas. 
 
Princípio da Instrumentalidade das Formas: Este princípio consagra que quando um ato viciado por erro de 
forma puder ser aproveitado sem causar prejuízo as partes ele será aproveitado. 
 
Ex: Mandado Judicial (Art.250 CPC) – Documento que o Oficial de Justiça leva para cumprir uma ordem 
judicial. Se ele estiver contaminado com algum vício, caso a parte cumpra a ordem, ainda que o mandato 
estivesse com vícios, ele será aproveitado.  
 
10.1.2 Documentação:  
 
Tudo que estiver dentro do processo estará na forma de documentos. Até mesmo os atos que são ORAIS, 
estarão reduzidos a termo. 
 
10.1.3 Publicidade (Art. 189, CPC): 
 
REGRA: Atos são públicos 
EXCEÇÃO: Incisos do Art. 189, CPC 
 
Art. 189.  Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: 
 
I - em que o exija o interesse público ou social; 
 
II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e 
guarda de crianças e adolescentes; 
 
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 
 
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade 
estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 
 
§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus 
atos é restrito às partes e aos seus procuradores. 
 
§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem 
como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. 
 
Observação Importante 
A contagem de prazo em dias úteis aplica-se nos processos que estejam em curso respeitando o Código de 
Processo Civil. Com a advento da nova Lei 13.728/2018 os prazos nos Juizados Especiais Cíveis também são 
contados em dias úteis. 
 
Ex: Advogado Ashley é tem uma causa correndo sob segredo de justiça em Niterói. Se caso ele substabelecer o 
serviço para outro advogado, este também terá acesso aos autos. No entanto, outro advogado, que não pertence 
ao processo, não poderá ter acesso aos autos.  
 
10.2 Local (Art. 217, CPC): 
  
REGRA: atos são praticados na sede do Juízo (FORUM) 
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Art. 217.  Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro 
lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo 
interessado e acolhido pelo juiz. 
 
EXCEÇÕES: 

• Deferência (Ex: Art.453) – Juiz defere/concede/autoriza.  
 
Ex: Testemunha, sede do Juízo, salvo se o Juiz DEFERIR para outro local.  

 
• Interesse da Justiça – depender do caso concreto 

 
• Natureza do Ato 

 
Ex: Carta precatória – Juízo no Rio de Janeiro, mas réu está na Bahia.  

 
• Obstáculo Arguido   

Ex: Inspeção Judicial - Pessoa em curatela não tem condições de comparecer em juízo. O Juiz sai do Fórum e vai 
até onde as partes estão.  
 
10.3 Quando (Art. 212, CPC): 
 
Art. 212.  Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 
 
IMPORTANTE: Art. 219 sempre será combinado com Art. 224 
 
CPC, Art. 219.  Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os 
dias úteis. 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. 
 
CPC, Art. 224.  Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo 
o dia do vencimento. 
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se 
coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou 
houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. 
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação 
no Diário da Justiça eletrônico. 
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. 
 

 
REGRAS DE CONTAGEM: 

 
Prazos em DIAS –  conta-se os 

OBS: Prazos do JEC – (Lei 13278) –  contam-se em 

Prazo em qualquer outra coisa diferente de dias – conta-se em 
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Prazos de Direito Material* - serão contados em 

Prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 
 
 
 
Ex1: Fomos intimados HOJE, 13 de novembro, Prazo para contestar – prazo de 15 dias (considera-se ÚTEIS) 
 

NOVEMBRO 
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

9 10 11 12 13 14 15 
    INTIMAÇÃO 1º dia Não conta 

16 17 18 19 20 21 22 
Não conta 2º dia 3º dia 4º dia FÉRIAS FORENESES (até 20 de Janeiro) – 

Suspensão do Prazo (vide próxima aula) 
23 24 ...     
       

JANEIRO 
  20 21 22 23 24 

FÉRIAS FORENESES 5º dia 6º dia 7º dia Não conta 
25 26 27 28 29 30 31 

Não conta 8º dia 9º dia 10º dia 11º dia 12º Não conta 
FEVEREIRO 

01 02 03 04    
Não conta 13º dia 14º dia 15º dia 16º dia   

   TEMPESTIVO INTEMPESTIVO   
 
Ex2: Ação Rescisória: Prazo de 2 anos. Contam-se em dias corridos – contando fins de semana e feriados.) 
 
OBS: A contagem em dias úteis aplica-se nos processos que estejam em curso respeitando o Código de Processo Civil. 
No sistema dos Juizados Especiais Cíveis a contagem dos prazos é realizada em dias CORRIDOS.  
 

PRAZOS (regra geral) 
 

Contra a Petição Inicial o réu apresentaà CONTESTAÇÃO  no prazo de 15 dias. (Art. 335, CPC) 
 
Contra Sentença à APELAÇÃO  no prazo de 15 dias.  
 
Contra Sentença com Defeitos à EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  no prazo de 5 dias. 
 
Contra Decisão Interlocutória à caberá AGRAVO DE INSTRUMENTO  no prazo de 15 dias.  
 
OBS: 
Contra Despachos à NÃO CABE RECURSO. Pode até haver um Pedido de Reconsideração, mas não é recurso. 
 
 
10.4 Preclusão: 
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PRECLUSÃO: É a perda do direito de praticar o ato par o qual foi intimado em razão de sua inércia. A 
preclusão pode ser temporal*, lógica* ou consumativa*. Perda da faculdade de praticar um ato. Qualquer ato 
que deva ser praticado em Juízo que tenha um prazo, se não praticado, precluirá.  
 
*Preclusão Consumativa: Quando a preclusão ocorre em virtude da prática de determinado ato que impede a 
prática de outro. 
Ex1: Imagine que o Réu já contestou a petição inicial, mas nesta contestação não alegou a incompetência. 
 
Ex2: Contestação do Réu. O Réu deveria se manifestar sobre vários pontos das alegações: Danos Morais e 
incompetência Relativa. A incompetência relativa deve ser impugnada em questão preliminar. No dia 11/11 o 
Réu contesta se manifestando apenas sobre o Dano moral. No dia 14/11 o Réu ingressa com uma nova 
contestação alegando sobre os Danos Morais e a Incompetência. Esta segunda contestação não será válida em 
virtude da preclusão consumativa.  
 
*Preclusão Temporal: Quando a preclusão ocorrer em virtude do decurso do tempo. 
Ex: Réu tem 15 dias para apresentar defesa. Se ele apresenta a defesa depois de 18 dias. 
 
*Preclusão Lógica: Quando o primeiro ato é incompatível com o segundo ato (de forma lógica). 
Ex1: Réu é condenado a pagar indenização de R$ 1000,00. Depois de publicada a sentença, ele paga. Depois de 
pagar, decide recorrer. Não faz sentido porque o ato de pagar é incompatível com o ato de recorrer. Ele até poderia 
recorrer, mas a ordem seria: recorrer primeiro, para depois pagar. 
 
Ex2: Ação divórcio. Esposo e Esposa assinam o Divórcio fazendo o acordo. Decorridos 5 dias, o Esposo que 
recorrer do acordo. Este ato é incompatível, já que ele já havia assinado o acordo.  
 

 
10.5 SUSPENSÃO e INTERRUPÇÃO de PRAZOS: 
 
10.5.1 SUSPENSÃO do prazo processual: 
 
SUSPENSÃO DO PRAZO: Poderá ocorrer em diversas situações e quando superada a causa suspensiva que 
lhe deu motivação, este passa a contar de onde parou. 
 
CPC, Art. 220.  Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de 
janeiro, inclusive. 
 
Hipótese de Suspensão: Férias Forenses - 20 dezembro e 20 de janeiro – todos os prazos estão suspensos 
(FÉRIAS FORENSES). Recomeçando a contar o prazo no dia 21 de Janeiro.  
 
§ 1o Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério 
Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições 
durante o período previsto no caput. 
 
§ 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. 
 
OBS: NÃO SE CONFUNDIR DIFERE DO RECESSO DO JUDICIÁRIO. 
 
Ex: Sentença proferida na audiência de AIJ 13/12/18 (QUINTA FEIRA). 
Começa a contar o prazo no dia 14/12 
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Férias Forenses – Hipótese de suspensão 
 

DEZEMBRO/18 
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

9 10 11 12 13 14 15 
    AIJ 1º dia Não conta 

16 17 18 19 20 21 22 
Não conta 2º dia 3º dia 4º dia FÉRIAS FORENESES (até 20 de Janeiro) 

CAUSA SUSPENSIVA 
23 24 ...     
       

JANEIRO/19 
  20 21 22 23 24 

FÉRIAS FORENESES 5º dia 6º dia 7º dia Não conta 
25 26 27 28 29 30 31 

Não conta 8º dia 9º dia 10º dia 11º dia 12º Não conta 
FEVEREIRO 

01 02 03 04    
Não conta 13º dia 14º dia 15º dia INTEMPESTIVO   

   TEMPESTIVO Preclusão 
Temporal 

  

 
10.5.2 INTERRUPÇÃO do Prazo Processual: 
 
INTERRUPÇÃO DO PRAZO: ocorrerá raramente, e, vindo a acontecer, o prazo é reiniciado pelo TODO, 
ou seja, é contado novamente desde o início.  
 
Ex: Embargos de Declaração é CAUSA DE INTERRUPÇÃO (Art. 1026, CPC) – Prazo de 5 dias – Para 
apelação – 15 dias 
 
AIJ + Sentença no dia 10/12/18 
Dia 11/12 – primeiro dia 
Dia 12/12 – segundo dia 
Dia 13/12 – terceiro dia 
Dia 14/12 – quarto dia 
Dia 17/12 – quinto dia – Uma das partes impetra o EMBARGO DE DECLARAÇÃO – INTERRUPÇÃO. 
Dia 26/01/19 – SENTENÇA DO JUIZ sobre os embargos 
Dia 27/01/19 –  PUBLICAÇÃO da DECISÃO. 
Dia 28/01/19 – começa a correr o prazo novamente. Como Embargo de Declaração é uma causa de 
interrupção (CPC 1026), volta a contar do início – 15 dias ÚTEIS para Contestação. 
 

DEZEMBRO/18 
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

9 10 11 12 13 14 15 

 AIJ - 
sentença 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia Não 
conta 

16 17 18 19 20 21 22 

Não conta 
5º dia 

EMBARGO DE 
DECLARAÇÃO 

x x 
FÉRIAS FORENESES (até 20 de 

Janeiro) 
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TEMPESTIVO 
CAUSA 

INTERRUPTIVA 
23 24 ...     
       

JANEIRO/19 
  20 21 22 23 24 

FÉRIAS FORENESES x x x x 
25 26 27 28 29 30 31 

x SENTENÇA DO 
JUIZ 

PUBLICAÇÃO 
DA 

SENTENÇA 

Início da 
contagem – 

1º dia 
2º dia 3º dia Não 

conta 

FEVEREIRO 
01 02 03 04    

Não conta 4º dia 5º dia 6º dia 
 Etc......   

       
 
 
CPC, Art. 218.  Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. 
 
§ 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. 
 
§ 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após 
decorridas 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de 
ato processual a cargo da parte. 

§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 
 

IPC: Quando a lei não disser prazo e o Juiz, no despacho não, cominar prazo aplica-se este parágrafo – 5 
DIAS 
 

PRAZOS LEGAIS – Quando a lei determina. 

 

PRAZOS JUDICIAIS – Quando a lei não determina e o Juiz que DETERMINA o Prazo. CASO O JUIZ 
NÃO DERTERMINE PRAZO, o prazo será de 5 dias por força do parágrafo §3º, Art. 218, CPC. 

 
 
10.6 CONTAGEM DE PRAZO, Art. 231, CPC: 
 
 
CPC, Art. 231.  Salvo disposição em sentido diverso, CONSIDERA-SE DIA DO COMEÇO DO PRAZO: 
 

(REGRA GERAL: EXCLUI-SE O DIA DE INÍCIO E CONTA-SE O DIA FINAL) 
 
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; 
 
Não importa a data da assinatura do AR o que importa é a juntada do AR ou mandado aos AUTOS. 
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Ex: AR assinado no dia 25/10/2018. Juntada do AR aos autos em 25/07/19 (começo do prazo). Começa-se a 
contar o prazo do dia 26/07/19 (dia seguinte, já que pela regra geral exclui-se o dia de INÍCIO - 25/07) 
 
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de 
justiça; 
Ex: Mandado assinado no dia 25/10/2018. Juntada do Mandado aos autos em 25/07/19. Começa a contar o prazo 
do dia 26/07/19 (dia seguinte, já que pela regra geral exclui-se o dia de INÍCIO - 25/07) 
 
III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de 
secretaria; 
 
Ex: Dia 25/10/18 sentença de improcedência. Só que a sentença não foi publicada. No entanto, no dia 25/10/18, 
a parte autora vai ao balcão do TJ para se informar do processo. Neste ato, o secretário irá intimar a parte e, ainda 
que não haja publicação, contar-se-á o prazo do dia seguinte (26/10/18 – início da contagem) 
 
IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; 
Ex: Vide Citação por Edital no próximo tópico 
 
V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta 
se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; - CITAÇÃO ELETRÔNICA  
 
Ex: O Ato Disponível no login eletrônico do advogado, caso não seja acessado, poderá ser considerado 
comunicado/intimado de forma tácita. Este prazo que trata este item é de 10 dias. Trata-se da intimação 
TÁCITA, quando o advogado não acessar a intimação em seu login. A partir da INTIMAÇÃO TÁCITA 
começa a se contar o prazo respectivo.  
 
VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta 
aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de 
carta; CARTA PRECATÓRIA. 
Ex: Se dá igual ao AR ou Mandado. 
 
VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; 
 
VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da 
secretaria. 
Ex: Sentença de improcedência no dia 25/10/18. A carga do processo é a retirada do processo FÍSICO do cartório 
do tribunal. O Advogado poderá levar o processo FÍSICO para casa. Neste caso, começa a contar prazo do dia 
seguinte ao dia ao dia da carga. No exemplo, Advogado deu carga no dia 26/10/18.  
 
10.7 Tipos de Prazo: 
 
10.7.1 Prazo Dilatório: 
 
CONCEITO: São os prazos que podem ser ampliados a pedido das partes ao Juiz. O prazo dilatório não 
gera grave consequência quando não observado, devendo o magistrado analisar no caso concreto.  
 
Ex: Pedido de prazo para juntada de documentos. 
 
10.7.2 Prazo Peremptório: 
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CONCEITO: São os prazos determinados pela lei e não podem ser reduzidos ou ampliados pelo magistrado 
sem anuência das partes conforme previsão no artigo 222, §1º do CPC. Tal prazo também gera preclusão 
quando não observado. Os prazos peremptórios são trazidos pela lei. 
 
 
Art. 222.  Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os 
prazos por até 2 (dois) meses. 
§ 1o Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. 
 
Ex: Sentença hoje. Apelação 15 dias. Decorre-se 14 dias e o advogado pede mais 10 dias para apelar. Não será 
deferido, já que o prazo de apelação é peremptório.  
 
EXCEÇÃO: Motivos de força maior.  
 
Ex: Processo Físico. No dia do termo da apelação falta luz no fórum. Será concedido prorrogação em virtude da 
força maior.  

PRAZOS 
Contra a Petição Inicial o réu apresentaà CONTESTAÇÃO  no prazo de 15 dias. (Art. 335, CPC) 
 
Contra Sentença à APELAÇÃO  no prazo de 15 dias.  
 
Contra Sentença com Defeitos à EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  no prazo de 5 dias. 
 
Contra Decisão Interlocutória à caberá AGRAVO DE INSTRUMENTO  no prazo de 15 dias.  
 
OBS: 
Contra Despachos à NÃO CABE RECURSO. Pode até haver um Pedido de Reconsideração, mas não é recurso. 
 
10.7.3 Prazo Comum: 
 
CONCEITO: É aquele que se conta igualmente para ambas as partes. A partir do ATO as partes terão o 
MESMO PRAZO. 
 
Ex: Autor pediu dano moral de R$ 10.000. Juiz defere sentença no dia 25/10/18 (quinta) em AIJ contra o réu, 
condenando-o a pagar R$ 5.000,00. Ambos têm interesse em recorrer (Autor e Réu). Prazo começará a contar od 
dia 26/10/18 (Sexta) – primeiro dia – para os dois. Neste caso, trata-se de um prazo comum.  
 
10.7.4 Prazo Particular: 
 
CONCEITO: É aquele dirigido a somente uma das partes. 
 
Ex1: Carol entra com a inicial. Réu é citado. No dia 25/10/18 o serventuário junta o AR no processo. No dia 
26/10/18 começa a contar o prazo para Contestação PARA O RÉU (15 dias). Como só quem contesta é o RÉU, 
logo, trata-se de prazo particular.  
 
Ex2: Autor pediu dano moral de R$ 10.000. Juiz defere sentença no dia 25/10/18 (quinta) em AIJ contra o réu, 
condenando-o a pagar R$ 10.000,00. Ambos NÃO têm interesse em recorrer, apenas o RÉU tem interesse em 
recorrer. Logo, neste caso, trata-se de prazo particular.  
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10.8 SUSPENSÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO em razão de ATO ou FATO 
processual: 
 
10.8.1 Suspensão do PROCESSO: 
 
OBS: Há uma diferença entre suspensão do PRAZO e na suspensão do PROCESSO. Na suspensão do PRAZO, 
há apenas a pausa no decurso do prazo para a prática de determinado ato, o processo continuará tramitando. Já 
na suspensão do PROCESSO, o processo ficará suspenso TOTALMENTE e nenhum ato poderá ser praticado.  
 
Consiste na paralização da marcha processual até que a causa suspensiva desapareça. A suspensão do 
prazo 
 
Ex1: A parte pode morrer no curso do processo. Visto este fato, o Juiz suspende o processo, suspende-se os 
processos até que os herdeiros sejam habilitados no processo. 
 
Ex2: Morte do advogado. Suspende-se os processos até que o autor apresente novo advogado.  
 
 
10.8.2 Extinção do PROCESSO: 
 
Consiste no fim do processo e razão da perda da finalidade da ação. 
 
Ex1: Autor e Réu resolveram transacionar um acordo. Com o acordo feito, não há finalidade em continuar o 
processo. Processo será extinto.  
 
Ex2: Ação de Divórcio. Homem morre no curso do processo. Não há finalidade em seguir a ação de divórcio. A 
ação perde a finalidade.  
 
 
10.9 Exercícios: 
 
CASO 09: 
 
1ª Questão: Marcos ajuizou uma ação em face de CRV Ltda., na 1ª Vara Cível de Nova Iguaçu, requerendo uma 
reparação por danos materiais. No dia 17/08/2016, sexta-feira, foi publicada a sentença que julgou improcedente 
o pedido de Marcos. O advogado de Marcos tomou conhecimento da decisão e com base no art. 1003, § 5 do 
CPC, interpôs a Apelação contra a sentença no dia 08/09/2016 (quinta-feira). O Relator da 2ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao receber o recurso analisou que o mesmo era intempestivo, 
pois o prazo final para interpor o recurso seria dia 07/09/2016 (quarta-feira) e por isso não conheceu do recurso. 
A decisão proferida pelo relator está correta? Fundamente e explique a sua resposta 
 
R: Não, pois o prazo de 15 dias se deu em dia em que não há expediente forense (07 de setembro é feriado). Em 
razão disso, tal prazo deveria ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.   
 
Se o último dia cair num dia de feriado o término do prazo se dá no próximo dia útil. 
 
2a Questão. CESPE - 2011 - AL-ES - Procurador Acerca da comunicação dos atos processuais e das nulidades, 
assinale a opção correta:  (Art. 271, CPC) 
 
a) As intimações devem ser efetuadas, em regra, de ofício.  
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b) As cartas de ordem, precatórias e rogatórias devem indicar os juízos de origem e de cumprimento do ato, razão 
pela qual não podem ser apresentadas a juízo diverso do que dela consta.  
c) presunção de validade das comunicações e intimações dirigidas ao endereço profissional declinado pelo 
advogado na petição inicial cessará quando houver modificação temporária ou definitiva de endereço, 
independentemente de comunicação ao juízo.  
d) A citação deverá ser feita prioritariamente pelos Correios, para qualquer comarca do país, ainda que o autor 
requeira de outra forma.  
e) É nula a citação promovida durante greve de servidores do Poder Judiciário. 
 
3ª Questão. TRT 1ª 2013 - FCC - ANALISTA JUDICIÁRIO - EXECUÇÃO DE MANDADOS Adaptado. No 
que concerne aos atos processuais, os atos do juiz que designam audiência de conciliação, que extinguem o 
processo sem resolução do mérito e que indeferem a produção de prova pericial são, respectivamente: (Art. 203, 
CPC) 
 
a) decisões interlocutórias, despachos e sentenças.  
b) sentenças, despachos e decisões interlocutórias.  
c) decisões interlocutórias, sentenças e despachos.  
d) despachos, decisões interlocutórias e sentenças.  
e) despachos, sentenças e decisões interlocutórias. 
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11. Comunicação dos Atos Processuais: 
 
11.1 Citação (Art. 238, CPC): 
 
Art. 238.  Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 
processual. 
 
Art. 239.  Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses 
de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 
 
§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a 
partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 
OBS: Ainda que a falta de citação VÁLIDA cause NULIDADE, o comparecimento espontâneo supre este vício. 
O Juiz concederá novo prazo para que o autor apresente defesa.  
 
O Estado Juiz só é retirado da inércia por meio da Petição Inicial.  
à O autor, por meio da PETIÇÃO INICIAL, passar a integrar a relação processual.  
à O réu, por meio da CITAÇÃO VÁLIDA, passa a integrar o terceiro vértice da relação processual 
(ESTADO – AUTOR – RÉU).  
 
Para que serve a CITAÇÃO? 
R: Serve para que o Réu integralize a relação processual, tome conhecimento do processo e possa oferecer sua 
defesa, por meio da CONTESTAÇÃO.  
 
A CITAÇÃO É UM PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE . Sem a citação do Réu, não há que 

se falar em processo válido. A falta de citação VÁLIDA causa NULIDADE DO PROCESSO. 
 

Art. 242. A CITAÇÃO SERÁ PESSOAL, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do 
procurador do réu, do executado ou do interessado. 

 
- Quem tem que receber a citação, no caso de pessoa física, é a própria pessoa, ou seja, a citação DEVERÁ 
SER PESSOAL, sob pena de NULIDADE. 
 
Ex: Imagine que o filho do réu receba a citação. Como o réu (pessoalmente) não foi citado, logo o processo 
padece de vício (nulidade absoluta). Caso haja uma sentença, os atos processuais, até a citação errônea, deverão 
ser revogados. Ocasião na qual o réu será citado corretamente, recebendo novo prazo para contestar.  
 
11.1.1 Efeitos da Citação: 
 
CPC, Art. 240.  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos art. 397 e 398 (CC/02) 
 
Efeito PROCESSUAL da Citação:  

1) INDUZ LITISPENDÊNCIA (Art. 240, CPC) – mesmo autor, causa de pedir e pedido.  
2) TORNA LITIGIOSA A COISA 

 
Efeito MATERIAL da Citação: 

1) CONSTITUI EM MORA O DEVEDOR 
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OBS: A distribuição da Petição Inicial é o ato para interromper a prescrição. 
 
 
Cálculo do JUROS no DANO MATERIAL e DANO MATERIAL: 
 
DANO MORAL  - Como o efeito material é constituir em mora o devedor. A citação é o termo inicial da 

contagem de JUROS, no caso de DANO MORAL. O Termo final é a data da execução.  
 
DANO MATERIAL  – O juro será contado da data do desembolso do valor. 

 

REGRAS DE CONTAGEM DE PRAZOS: 
 
REGRA GERAL do CPC: contagem e dias ÚTEIS 
 
Os prazos processuais são contados em dias úteis nos prazos do CPC que são dados em DIAS 
 
Art. 219.  Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. 
 
EXCEÇÕES: 
 1 - Prazos dados no CPC em MESES e ANOS à serão contados em dias corridos 
 2 - JECs à serão contados em dias corridos (REVOGADO PELA LEI 13278 – contagem em DIAS 
ÚTEIS) 
 3 - Prazos de Direito Material* à serão contados em dias corridos* 
 
*Essa conclusão é retirada a contrário sensu da leitura § único do Art. 219, CPC. 
 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. 
 
Exemplo de prazos MATERIAIS (estão previsto no Código Civil): Prescrição, decadência, prazos para 
cumprimento de contrato 
 
(LOCAL DA CITAÇÃO) - Art. 243.  A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o 
executado ou o interessado. 
 
Parágrafo único.  O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida 
sua residência ou nela não for encontrado. 
 
Art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito: 
 
I - de quem estiver participando de ato de culto religioso; 
 
II - de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na 
linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes; 
 
III - de noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao casamento; 
 
IV - de doente, enquanto grave o seu estado. 
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ATENÇÃO! INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ocorre com a DISTRIBUIÇÃO DA 
PETIÇÃO. 
 
11.1.2 Forma de Citação: 
 
Art. 246.  A citação será feita: (TRAZ A ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA CITAÇÃO) 
 
I - pelo correio; 
II - por oficial de justiça; 
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; 
IV - por edital; 
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 
 
***ORDEM DE PREFERÊNCIA: 1 - CORREIO >> 2 - OJA >> 3 - EDITAL 
 
§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 
citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 
 
Art. 247.  A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, EXCETO: 
 
I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o; 
II - quando o citando for incapaz; 
III - quando o citando for pessoa de direito público; 
IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; 
V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. 
 
Art. 248.  Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da 
petição inicial e do despacho do juiz* e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo 
cartório. 
* chamado de CONTRA-FÉ: cópias que a parte recebe por ocasião da citação 
 
§ 2º  Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral 
ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 
 
No caso de Pessoa Jurídica: EM REGRA, no caso de PESSOA JURÍDICA, será válida a entrega a qualquer 
representante da empresa.  
 
Ex: no centro do rio de Janeiro, onde as empresas são instaladas em grandes prédios comerciais, o AR é recebido 
pelo porteiro do prédio. Considerar-se-á a empresa citada. 
 
11.1.3 Citações FÍCTAS (Hora Certa e Edital): 
 
- Citação por Hora Certa 
- Citação por Edital 
 
São chamadas assim (Citações Fíctas), pois não há certeza de que o réu foi realmente citado. NO entanto, será 
considerado como citado.  
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Ex: OJA vai na casa do réu. Ouve a voz do réu e sabe que ele está em casa. No entanto quem atende é o filho do 
Réu, alegando que o réu não está em casa. No dia seguinte o OJA comparece novamente e entrega um mandado 
de citação por hora certa com o filho do réu, dizendo que no dia seguinte comparecerá às 10h para citar o Réu. 
No dia seguinte o OJA comparece `casa do reú na hora estipulada mas o filho do réu atende novamente. O réu 
considersr-se-á citado POR HORA CERTA. 
 
11.1.3.1 Citação Por Hora Certa (Art. 252, CPC) 
 
Art. 251.  Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo: 
 
I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; 
 
II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé; 
 
III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado. 
 
Art. 252.  Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 
residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em 
sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.  
 
(CITAÇÃO POR HORA CERTA – citação FÍCTA) 
 
Citação Por Edital (Art. 251, CPC) 
 
11.1.3.2 Citação Por Edital (Art. 256, CPC) 
 
CITAÇÃO POR EDITAL: 
Passado o tempo do EDITAL, considerar-se á o réu citado e o processo segue seu fluxo. 
 
Art. 256.  A citação por edital será feita: 
I - quando desconhecido ou incerto o citando; 
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; 
III - nos casos expressos em lei. 
 
11.2 INTIMAÇÃO (Art. 269, CPC): 
 

1) CITAÇÃO - Informa ao RÉU que contra ele há um processo (formação da relação jurídica processual) 
e, caso ele queira, ele poderá apresentar defesa. 

2) Depois da CITAÇÃO, todos os atos processuais (para informar AUTOR ou RÉU) serão realizados 
por meio de INTIMAÇÃO – dar ciências às partes dos atos do processo.  

 
Art. 269.  Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 
 
Inicialmente, para integrar o processo, o RÉU será CITADO. Todos os atos processuais para informar o Réu o 
solicitar sua ação serão chamados de INTIMAÇÃO 
 
Art. 270.  As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 
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Parágrafo único.  Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 
1o do art. 246. 
 
A quem se intima? 
- MP – Procurador ou Membro do MP 
- Defensoria – Defensor Público 
- Presidente/Prefeito/Governador (Advocacia Pub) - Procurador 
 
Art. 271.  O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

1) A CITAÇÃO é requerida pelo AUTOR; 
2) Já as INTIMAÇÕES são remetidas por IMPULSO OFICIAL do Juiz.  

 
11.2.1 Intimações FICTAS (Hora Certa e Edital): 
 
Intimações também podem ser FÍCTAS - Por HORA CERTA ou EDITAL (idem item 11.1.3 – Citações Fictas) 
 
11.3 Exercícios: 
 
CASO CONCRETO 10 
 
Tadeu propôs ação reivindicatória contra Breno e requereu, na petição inicial, que a citação fosse realizada por 
oficial de justiça. Breno, tempestivamente, ofereceu contestação, requerendo que fosse reconhecida a nulidade 
da citação, sob o argumento de que não fora ele mesmo quem recebera o mandado, mas seu primo. Apresentou, 
também, sua defesa de mérito. O juiz acolheu a alegação de nulidade na citação, sob o fundamento de que o réu 
deve ser citado pessoalmente. Considerando essa situação hipotética, apresente os fundamentos jurídicos 
necessários para demonstrar o(s) equívoco(s) cometido(s) pelo juiz. 
 
R: Equivocou-se o Juiz uma vez que o réu compareceu de forma espontânea e praticou tempestivamente sua 
defesa não sofrendo assim qualquer prejuízo conforme Art. 239, §1º, CPC. 
 
Objetiva: Letra B (Art. 240, CPC) 
 
Objetiva: Letra A (Art. 244, CPC) 
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12. Tutelas Provisórias: 
 
CONCEITO: É o provimento jurisdicional realizado com base em cognição sumária, isto é, o juiz ao examinar 
o pedido de tutela forma seu convencimento ou não em juízo de mera probabilidade. A tutela provisória não 
dura para sempre e pode ser revogada a qualquer tempo e o magistrado deve confirma-la quando da 
prolação da sentença.  
 

 
Exemplo 1: SENTENÇA DE MÉRITO 
 
FASE DE COGNIÇÃO = PI + Contestação + Provas 
 
- Processo se inicia com a Petição Inicial (PI) 
- O Réu/Autor produzem as Provas 
- O Juiz chega a uma Sentença avaliando o que foi apresentado pelas Partes. 
 
O Juiz, depois de analisar a PI + Contestação + Provas (FASE DE CONGNIÇÃO), emite a Sentença com JUÍZO 
DE CERTEZA. Por este motivo, a Sentença de Mérito é produzida por um Juízo de Certeza feita pela 
COGNIÇÃO EXAURIENTE do Juiz.  
 
Exemplo 2: PEDIDO DE TUTELA 
 
Neste caso houve um Pedido de Tutela. 
O Pedido de Tutela é avaliado pelo Juiz antes da Fase de Cognição (não há análise de Provas e não há Cognição 
Exauriente). O Juiz, Ao deferir ou indeferir o Pedido de Tutela, ele faz isso com um JUÍZO DE 
PROBABILIDADE, feito por meio de uma COGNIÇÃO SUMÁRIA. 
 
Desta forma, quando tratamos de TUTELAS, falamos de COGNIÇÃO SUMÁRIA. 
Já ao tratar de SENTENÇA DE MÉRITO, falamos em COGNIÇÃO EXAURIENTE. 
 
SUBDIVISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA: 
 
GÊNERO  Tutela Provisória 
 
ESPÉCIES  Tutela Provisória de Urgência:  

                           à Urgência Antecipada 
                                       à Urgência Cautelar 

            Tutela Provisória de Evidência  
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Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 
Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 
antecedente ou incidental. 
 

 
 
12.1 Tutelas PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA: 
 
CONCEITO: A tutela provisória de urgência pauta-se na necessidade da prestação da tutela jurisdicional evitar 
um prejuízo à parte. Pode ser concedida nas modalidades CAUTELA ou ANTECIPADA. 
 
REQUISITOS DAS TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA: 

1) Fumus boni iuris = Fumaça do bom direito = Perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo  

2) Periculum in mora = Perigo na demora  = Perigo na demora da prestação Jurisdicional 
prejudicando o resultado útil do processo.  

 
12.1.1 TUTELA URGÊNCIA LIMINAR: 
 
OBS: Não confundir TUTELA ANTECIPADA COM LIMINAR 
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Quando o Juiz avalia um pedido de TUTELA PROVISÓRIA, seja de ANTECIPADA ou CAUTELAR, ele 
poderá conceder a Tutela em sede de LIMINAR (sem ouvir ou réu). O instituto em si é o pedido de TUTELA 
PROVISÓRIA, que poderá se concedido em sede de liminar ou não.  

LIMINAR =  sem a oitiva do réu - “Inaudita Altera Parte (Pars)” 
 
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
 
12.2 Tutela PROVISÓRIA de URGÊNCIA ANTECIPADA: 
 
CONCEITO: Baseia-se na prestação da tutela jurisdicional para evitar um prejuízo a parte. Esta tutela possui 
caráter satisfativo, ou seja, o que é pedido na forma de tutela antecipada é o mesmo que se busca ao final do 
processo, conforme artigo 300 CPC. 
 
Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
 
 
12.2.1 Tutela Antecipada com CAUÇÃO: 
 
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 
 
Ex: Plano de Saúde. Parte entrou com uma petição e em sede de tutela antecipada ela pede que seja feita uma 
operação. Neste caso o Juiz poderá agir de 2 formas. A depender do caso concreto, a Tutela Antecipada poderá 
ser irreversível. Assim o Juiz poderá EXIGIR CAUÇÃO ou NÃO. 

 
O Juiz, ao analisar o pedido de tutela antecipada, julga em sede de Juízo de Probabilidade. Assim, muitas vezes 
o pedido de tutela antecipada concedido não poderá ser desfeito ao final. Levando isso a cabo, o Juiz poderá 
solicitar que, para concessão do pedido de tutela antecipada, a parte autora deposite uma caução. Isso garante que 
se, ao final do processo, a parte autora não tiver direito ao que pleiteou a caução garantirá que o réu não seja 
prejudicado. Caso o Autor tenha direito, o valor depositado voltará para ele.  
 
E se a parte Autora não puder prestar caução? 
R: Não há uma análise fechada quanto a possibilidade ou não do Juízo conceder ou não a tutela antecipada, 
quando a parte autora NÃO DEPOSITA O CAUÇÃO. O Juiz deverá pesar os princípios/direitos em questão.  

No exemplo: 
1) caso a operação seja uma cirurgia no coração, há uma grande probabilidade de MESMO 

SEM CAUÇÃO a tutela antecipada ser DEFERIDA. 
2) Caso a operação seja uma cirurgia no menisco (onde não há grande risco de morte), há uma 

maior probabilidade do Juiz, SEM A CAUÇÃO, INDEFERIR o pedido.  
 

 
12.2.3 Análise da Reversibilidade OU Irreversibilidade do Pedido da Tutela Antecipada: 
 
O Artigo 300, CPC elenca dois (2) Requisitos necessários e o §3º elenca mais um (1) requisito que deverá ser 
avaliado no caso concreto. 
 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 
dos efeitos da decisão. 
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NECESSÁRIOS (2): 
 

1. Probabilidade do Direito (“Fumus Boni Iuris” “Fumaça do Bom Direito”) 

 
2. Perigo de Dano ou Risco ao Resultado útil do Processo (“Periculum in Mora”) 

AVALIADO NO CASO CONCRETO (1): 
 

3. Reversibilidade. 
 
Exemplos: 
 
Retirar NOME do SPC: 

Reversível – SIM (caso o Juiz conceda a tutela e não caiba o pedido ao final, o nome volta ao SPC) 
 
Banco retém pagamento de IPVA no valor de R$ 10.000,00 (só que foi fraude): 

Fumus boni iuris – SIM 
Periculum in Mora – NÃO 
Reversível – NÃO (caso o Juiz conceda a tutela e o autor realmente deva os 10 mil, o banco poderá 

nunca mais ver o dinheiro, se o autor gastar tudo. Ficará devendo 10 mil + 10 mil. 
 
Operação no coração (Sem Caução): 

Fumus boni iuris – SIM 
Periculum in Mora – SIM 
Reversível – NÃO 

OBS: No entanto, neste caso, mais vale o direito à vida do que o patrimônio do Réu e ainda que o resultado seja 
IRREVERSÍVEL o Juiz poderá conceder o pedido de tutela antecipada.  
 
12.3 Tutela PROVISÓRIA de URGÊNCIA CAUTELAR: 
 
Art. 301.  A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento 
de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 
direito. 
 
CONCEITO: Ao contrário da tutela antecipada, na cautelar não se busca a satisfação antecipada do mérito, 
mas sim garantir ou assegurar um direito da parte em ter um resultado útil ao fim do processo. 
 
 
Ex: Joao e Maria querem se divorciar. Durante a constância do patrimônio compraram casa, carro e possuem 
conta conjunta com 100 mil. Uma semana depois, Maria vê o saque de R$ 5 mil reais. Na semana seguinte vê o 
saque de R$ 10 mil reais (dilapidação do patrimônio). 
 
Provavelmente após ingressar com a Petição inicial de Divórcio, o processo demorará algum tempo para transitar 
em julgado. Se João continuar com os saques, logo o dinheiro depositado será extinguido e Maria não terá a sua 
parte. Assim, de forma a garantir sua parte ao final do processo, como medida assecuratória de seu patrimônio e 
os bens para a partilha final, poderá solicitar uma Tutela Cautelar para bloqueio do valor da conta e dos bens do 
casal. 
 
12.4 Em Suma: CAUTELAR Vs. ANTECIPADA: 
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à Na Tutela CAUTELAR o Autor não quer a SATISFAÇÃO ANTECIPADA, e sim quer ASSEGURAR  
o pedido final. O pedido de tutela CAUTELAR INICIAL será sempre diferente do PEDIDO FINAL. 
 
à Na Tutela ANTECIPADA o Autor quer a SATISFAÇÃO ANTECIPADA. O pedido de tutela 
ANTECIPADA INICIAL será sempre igual ao PEDIDO FINAL. 
 

 
Ex1: Plano de Saúde. Parte entrou com uma petição e em sede de TUTELA ANTECIPADA ela pede que seja 
feita uma operação no coração. 
 
Pedido de Tutela ANTECIPADA = Operação no Coração (Caráter Satisfativo) 
Sentença Final = Operação no Coração (Caráter Satisfativo) 
 
Ex2: Joao e Maria querem se divorciar. Durante a constância do patrimônio compraram casa, carro e possuem 
conta conjunta com 100 mil. Uma semana depois, Maria vê o saque de R$ 5 mil reais. Na semana seguinte vê o 
saque de R$ 10 mil reais (dilapidação do patrimônio). 
 
Pedido de Tutela CAUTELAR = Bloqueio de Bens (Caráter Assecuratório) 
Sentença Final = Divórcio e Partilha dos Bens (Caráter Satisfativo) 
 
Ex3: Carol foi inserida no SPC por loja de forma errônea. Carol tem uma entrevista de emprego daqui a 1 semana 
e precisa que seu nome seja retirado do cadastro, pois não conseguirá a vaga caso esteja inserida no SPC. 
 
Pedido de Tutela ANTECIPADA = Retirada do Nome do SPC (Caráter Satisfativo) 
Sentença Final = Retirada do Nome do SPC (Caráter Satisfativo) 
 
Ex4: Menor representado por sua mãe entra contra o Pai pedindo alimentos. A petição é impetrada com uma 
tutela de alimentos, para garantir a sobrevivência do menor.  
 
Pedido de Tutela ANTECIPADA = Alimentos (Caráter Satisfativo) 
Sentença Final = Alimentos (Caráter Satisfativo) 
 

CAUTELAR – Caráter Assecuratório (Pedido INICIAL cautelar ≠ Pedido FINAL - Mérito) 
 

ANTECIPADA – Caráter Satisfativo (Satisfaz o mérito / pedido) (Pedido INICIAL antecipado 
= Pedido FINAL - Mérito) 

 
12.5 Classificação das Tutelas de Urgência: 
 
Quanto ao Conteúdo:  

- Antecipada (Art.300 CPC) – Vide item 12.2. 
 
- Cautelar (Art.301 CPC) – Vide item 12.3 e 12.4. 

 
RESUMO: 
 
à Na Tutela CAUTELAR o Autor não quer a SATISFAÇÃO ANTECIPADA, e sim quer ASSEGURAR  o 
pedido final. O pedido de tutela CAUTELAR INICIAL será sempre diferente do PEDIDO FINAL. 
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à Na Tutela ANTECIPADA o Autor quer a SATISFAÇÃO ANTECIPADA. O pedido de tutela 
ANTECIPADA INICIAL será sempre igual ao PEDIDO FINAL. 
 

CAUTELAR – Caráter Assecuratório (Pedido INICIAL cautelar ≠ Pedido FINAL - Mérito) 
 

ANTECIPADA – Caráter Satisfativo (Satisfaz o mérito / pedido) (Pedido INICIAL antecipado 
= Pedido FINAL - Mérito) 

 
 
Quanto ao Momento: 

- Liminar: Sem a oitiva do réu – inaudita altera pars ou partes – Vide item 12.1.1 
 

Quando o Juiz avalia um pedido de TUTELA PROVISÓRIA, seja de URGÊNCIA ou CAUTELAR, ele 
poderá conceder a Tutela em sede de LIMINAR (sem ouvir ou réu). O instituto em si é o pedido de TUTELA 
PROVISÓRIA, que poderá se concedido em sede de liminar ou não.  
 

- Com a oitiva do réu 
 

Quanto a Procedimento: 
- Incidental: 

Se ocorrer o pedido de TUTELA na petição inicial ou durante o curso do processo até a sentença o pedido de 
tutela será INCIDENTAL, ou seja, incidentalmente no curso do processo.  

 
REQUISITO FUNDAMENTAL do PEDIDO INCIDENTAL = Petição de forma COMPLETA. 

Seja no curso do processo ou no momento inicial (Petição inicial), o pedido de TUTELA 
INCIDENTAL deverá expor todos os FUNDAMENTOS DE DIREITO e todas as PROVAS possíveis 
que atestem o pedido de TUTELA. 
 

OBS: Até que momento é possível solicitar uma TUTELA? 

R: Posso pedir junto com a Petição Inicial 

Posso pedir depois das provas 

Posso pedir depois da apelação 

Posso pedir durante a audiência, nas alegações. 

Posso pedir até mesmo depois da sentença. 

- Antecedente (Art. 303): 
 

Conceito: Este tipo de tutela será requerido quando a urgência for contemporânea a propositura da ação, ou seja, 
quando a urgência for tão grande que não haverá tempo hábil para a propositura da ação com uma petição inicial 
feita de forma completa. Neste caso o autor está autorizado a propor a demanda com a petição inicial feita de 
forma simplificada a qual será aditada em momento posterior. 

 
Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-
se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do 
direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 
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Ex: João vai fazer um exame de rotina. No momento do exame descobre que possui uma artéria pronta a romper, 
correndo grande risco de morte. Plano de Saúde não autoriza a cirurgia. João liga para o advogado pedindo 
auxílio. Neste caso não há tempo do advogado reunir toda documentação para forma uma petição completa. Desta 
forma, reunirá o essencial para solicitar uma tutela antecipada ANTECEDENTE, com uma petição de forma 
SIMPLIFICADA para atender o direito da parte. PROVAVELMENTE, neste caso a Tutela será ANTECIPADA 
+ ANTECEDENTE + LIMINAR, visto a gravidade do caso.  
 
 
12.6 Quadro Esquemático DE URGÊNCIA: 
 

 
GRAU DE URGÊNCIA 

 
RISCO 

 
CONSEQUÊNCIA 

 

0 
Não demonstrado nenhum tipo 

de risco ao processo – NÃO 
HÁ periculum in mora, não há 

fumus boni iuris. 

Sem Tutela 

1 Há urgência, mas HÁ tempo 
de ouvir o réu. 

Concessão de Tutela de 
URGÊNCIA após a oitiva do réu 

(sem liminar) 

2 Há urgência, mas NÃO HÁ 
tempo de ouvir o réu. 

Concessão de Tutela de 
URGÊNCIA sem a oitiva do réu 

(Liminar) 

3 
Há urgência, NÃO HÁ tempo 

de ouvir o réu, NÃO HÁ 
tempo de confeccionar uma 

Petição COMPLETA 

Concessão de Tutela de 
URGÊNCIA em caráter liminar e 

antecedente 

 
 
12.7 Tutela de Evidência (Art. 311 CPC): 
 
Conceito: Será concedida independentemente de risco de dano ou resultado útil do processo. O objetivo 
desta tutela é deferir que a parte que possua um bom direito, ou seja, um direito evidente o utilize desde 
logo. 
 
Requisito ÚNICO - Probabilidade do Direito (fumus boni iuris) 
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Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 
risco ao resultado útil do processo, quando: 
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso 
em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 
que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 
 
 
Ex: Uma criança com meses pode ter CPF. Assim, seria possível fraudar uma compra desta criança pelo CPF. 
Imagine uma compra executada, mediante fraude, usando o CPF de um bebê de 2 meses. O nome do menor foi 
para SPC. Um pedido de Tutela de Urgência, provavelmente seria negado, pois, apesar de haver o fumus boni 
iuris, fica difícil se comprovar o periculum in mora. Por este motivo, o Pedido de Tutela de Evidência torna-
se essencial, já que exige apenas o fumus boni iuris ou probabilidade do direito. No caso concreto, como um 
bebê de 2 meses poderia ter realizado uma compra em uma loja.  
 
12. 8 Tutela Inibitória: 
 
ATENÇÃO! É um outro tipo de TUTELA que não se enquadra como TUTELA PROVISÓRIA. 
 
Conceito: Esta tutela será concedida de forma antecipada e tem como objetivo prevenir, evitar repetição ou 
continuidade da ocorrência de um ilícito civil, logo esta tutela possui caráter preventivo, conforme artigo 497 
Parágrafo Único CPC. 
 
É aquela que manda a parte contrária não fazer algo, prevenindo que algo aconteça (um ilícito civil) 
 
Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 
prático equivalente. 
 
Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a 
continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da 
existência de culpa ou dolo. 
 
12.8 Exercícios: 
 
CASO CONCRETO 12:  
 
1ª Questão: 
Antônia e Joaquim são casados há 10 anos, na constância do matrimônio adquiriram uma casa de praia, uma casa 
de campo, o imóvel em que residem na cidade do Rio de Janeiro, três carros, aplicações financeiras com ações 
do Banco do Brasil dentre outros bens que Antônia não sabe especificar. Ocorre que o casal após diversas 
discussões resolveu se divorciar. Joaquim, com o objetivo de não partilhar os automóveis com Antônia a colocou-
os à venda, em jornais de grande circulação local. Com o objetivo de resguardar os interesses de Antônia, qual 
Tutela Provisória de Urgência se enquadraria no caso? Fundamente e explique a sua resposta. 
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R: Tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente: Pois não há tempo hábil de fazer a petição 
completa. 
 
2ª Questão: LETRA C 
 
3ª Questão: LETRA A – Hoje não há mais um processo autônomo de Tutela ( no código civil antigo era assim, 
no CPC novo não há mais isso já que os pedidos de tutela são realizados dentro do processo) 
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13. PETIÇÃO INICIAL: 
 
13.1 Normas sobre PETIÇÃO INICIAL: 
 
Conceito: É o instrumento da demanda. Isto é, a forma de materializar a pretensão das partes através de um 
pedido ao Estado. 
 

 
Requisitos estruturais da Petição Inicial (Art. 319, CPC): 
 
Art. 319.  A petição inicial indicará: 
 
I - o juízo a que é dirigida; 
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 
a 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; (Art. 369, CPC) 
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 
 
MATERIALIZAÇÃO DE UMA PETIÇÃO INICIAL 
 

• Endereçamento 
 
Ao Juízo da xxxxx Vara Cível da Comarca Regional da Ilha do Governador. 
 

• Qualificação das Partes 
 
João da Silva, solteiro, autônomo, e-mail, portador do RG xxxxx, CPF xxxxx, residente na rua xxxxx, bairro, 
Estado, CEP. 
 

• Nome da Ação (“Nome Iuris”) 
 
Ação de indenização por danos morais. 
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• Qualificação da Parte Ré 
 
Em face de Mevil de Souza (Qualificação), pelos motivos que passa a expor. 
 

• Dos Fatos 
 
Narrativa dos fatos em parágrafos curtos e ordem cronológica. 
 

• Dos Fundamentos 
 
Inadimplemento 
 
Em relação aos fundamentos, há duas correntes: 
 
1ª Corrente: Os fundamentos decorrem dos Fatos Narrados 
2ª Corrente: Os fundamentos decorrem dos Fatos Narrados + Embasamento Legal (letra da lei) 
 

Ø O Item III, do artigo 319 diz que a Petição Inicial deve constar “o fato e os fundamentos jurídicos 
do pedido” 

 
Nosso Ordenamento Jurídico adota a Teoria da Substanciação, ou seja, adota a 1ª corrente. Basta o advogado 
narrar os fatos e fundamentar com as Causas de Pedir REMOTA e PRÓXIMA. 
 
Sobre a Causa de Pedir Próxima e Causa de Pedir Remota: 
 

CAUSA DE PEDIR 
REMOTA PRÓXIMA 

Fato que constitui o seu direito 
- Ex: Contrato de locação 

Fato que gera o seu interesse em agir 
- Ex: Inadimplemento 

 
 

• Dos Pedidos 
 
Pedir o despejo 
 

• Valor da Causa (Art.291 e 291 CPC) 
 
1- Requer que o réu seja condenado em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 
 
2- Requer dano material de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 
 
Observação Importante: Não poderá haver petição inicial sem o valor da causa 
 
Art. 291.  A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente 
aferível. 
 
Art. 292.  O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: 
I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e 
de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; 
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição 
ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; 
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III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; 
IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do 
pedido; 
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; 
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; 
VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; 
VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. 
 
§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. 
 
§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo 
indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. 
 
OBS: Quando na causa não for possível arbitrar um valor econômico, ficará a 
critério da parte arbitrar um valor que ela acha que vale a causa. É um valor 
simbólico, apenas para fins fiscais. 
 

• Das Provas 
 
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas na amplitude do Art.369 CPC 
 
Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda 
que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e 
influir eficazmente na convicção do juiz. 
 

• Parte Autenticativa 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 

Local / Data 
 

Assinatura do Advogado 
OAB/RJ 

 
Audiência de Conciliação (Art. 319, VII): 
O Autor indica na petição se deseja ou não a audiência de conciliação (poderá indicar em qualquer parte da 
petição inicial, em regra no pedido) 
 
“Informa o autor que deseja que seja realizada a Audiência de Conciliação” 
“Informa o autor que deseja que seja realizada a Audiência de Conciliação” 
 
OBS: O Réu, em sua contestação, também deverá mencionar se deseja ou não Audiência de Conciliação, sob 
pena de multa. 
 
13.1.1 Art. 319, Inciso VI + 369, CPC: 
 
Art. 319, VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
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Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda 
que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e 
influir eficazmente na convicção do juiz. 
 
13.1.2. Diligências para conseguir dados (Art.319, VII §1° CPC): 
 
Se o Autor não possuir os dados do Réu ele poderá pedir ao Juiz diligências para que o endereço do Réu seja 
encontrado.  
 
Ex: A parte poderá requerer que o Juiz diligências para que sejam citados diversos órgãos onde podem constar 
informações do réu, para que informem os dados deste. Caso não se encontrem os dados, a Petição Inicial não 
será indeferida pelo Juízo.  
 
§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao 
juiz diligências necessárias a sua obtenção. 
 
§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for 
possível a citação do réu. 
 
§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção 
de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. 
 
 
13.1.3. Documentação que acompanha a petição Inicial (Art.320 CPC): 
 
Art. 320.  A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 
 
Documentos indispensáveis: Cópia do CPF, Cópia do RG, documentos que comprovam os fundamentos e 
demais documentos que embasem a Petição Inicial.  
 
13.2. Antes dos “FATOS” poderá haver 3 hipóteses: 
 

1- Tutelas Provisórias (Art.300 e 301 CPC) 
2- Gratuidade de Justiça (Art.98 CPC) 
3- Prioridade na Tramitação (Art.1.048 CPC) 

 
13.2.1 Tutelas Provisórias (Art. 300 e 301, CPC): 
 
Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 
dos efeitos da decisão. 
Art. 301.  A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento 
de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 
direito. 
 
13.2.2 Gratuidade de Justiça (Art. 98, CPC): 
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Caso a parte não tenha condições de arcar com o ônus financeiro da ingressar na Justiça. A Gratuidade de 
Justiça poderá ser solicitada com base no Artigo 98, CPC. 
 
Deve haver um capítulo próprio ANTES “Dos Fatos” chamado de “Gratuidade de Justiça” 
 
Texto Básico: Informo a parte autora que não tem condições de arcar com as despesas do processo, motivo pelo 
qual reque com base no artigo 98, CPC, os benefícios da gratuidade de justiça. 
 
13.2.3 Prioridade na Tramitação (Art. 1048, CPC): 
 
Certas pessoas possuem prioridade para tramitação processual. O Pedido de prioridade deverá ser inserido em 
capítulo próprio da Petição Inicial. 
 
 
13.3 Emendas da Petição Inicial (Art. 321, CPC): 
 
Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 
 
Parágrafo único.  Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 
 
O Juiz, geralmente, determinará “emende-se a inicial” 
 
Se a parte não emendar dentro do prazo (15dias), o juiz indeferirá a petição e extinguirá o processo. 
 
13.4 Teoria da Substanciação: 
 
É a teoria adotada pelo ordenamento brasileiro e consiste que na ação deve-se levar ao conhecimento do Judiciário 
os fatos que compreendem a causa de pedir remota e próxima.  
 
13.5 Exercícios: 
 
CASO CONCRETO 13: 
 
João comprou uma palio, ano 2010, pelo valor de R$ 15.000,00, na agencia de carros Trambique Ltda.. No 
momento da venda a agencia Trambique Ltda afirmou que o motor estava em perfeitas condições, afirmando 
ainda que o prazo de garantia do motor era de noventa dias. Sessenta dias depois do negocio realizado o motor 
do veículo estourou, João voltou ao endereço da agencia e a mesma não se encontrava no local, obteve a 
informação que mudou para outro endereço. João procurou o advogado Gilson narrando todos os fatos ocorridos, 
com o objetivo de obter o seu dinheiro de volta e mais uma reparação por dano moral, entretanto , informou que 
está descapitalizado neste exato momento para pagar despesas judiciais sem prejuízo do sustento da sua família. 
O advogado informa a João que é obrigatório a informação sobre o endereço do réu, sem o endereço do ré não 
existe a menor possibilidade de ajuizar ação, da mesma forma que não existe a possibilidade de ajuizar ação sem 
recolher as custas judiciais. Responda:  
a) A orientação dada pelo advogado a João sobre impossibilidade de ajuizar ação por falta de endereço está 
correta? Explique e fundamente .  
b) A orientação dada pelo advogado a João sobre impossibilidade de ajuizar ação sem recolhimento de despesas 
judiciais por falta de endereço está correta? Explique e fundamente 
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a) Não procede a informação prestada pelo advogado pois de acordo com o artigo 319, §1º caso o autor não 
disponha das informações poderá requerer as diligência necessárias para a sua obtenção. 

b) A orientação prestada não está correta, pois a parte hipossuficiente pode requerer os benefícios da 
gratuidade de justiça, conforme artigo 98, CPC.  

 
OBJETIVAS:   

Letra B 
Letra B 

 
14. PEDIDO: 
 
Art. 322.  O pedido deve ser certo. 
 
§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive 
os honorários advocatícios. 
 
§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 
 
Art. 323.  Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão 
consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-
las. 
 
Art. 324.  O pedido deve ser determinado. 
 
§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico: 
 
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados; 
 
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; 
 
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo 
réu. 
 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. 
 

A) O Pedido CERTO: Eu expresso ao Juiz o que eu quero (Ex: Dano Moral, Dano Material) 
 

B) O Pedido DETERMINADO: é o quantum do pedido (Ex: 10.000,00) 
 

Art. 329. O autor poderá:  
I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;  
 
II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, 
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) 
dias, facultado o requerimento de prova suplementar. 
 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. 
 
 
Possibilidade do Pedido Genérico (Art. 324, CPC, parágrafos) 
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O pedido genérico é aquele que não possui valor DETERMINADO. 
 
I - As Ações UNIVERSAIS se refere a todos os bens/fatos que podem abranger aquela ação.  
Ex: Uma ação de sucessão que possuem bens espalhados por todo Brasil. Neste caso, o Autor não sabe quais são 
os bens alcançados pela Ação. Neste caso o pedido poderá ser genérico.  
 
II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; 
Ex: Compro uma geladeira nas Casas Bahia, mas eles não entregam. Ao entrar com o processo não tenho como 
mensurar por quanto o tempo eu sofri ou sofrerei o dano, já que até agora eles não entregaram e podem não 
entregar nunca.  
 
III – depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 
Ex: Empregado ao entrar na empresa é protegido por uma apólice. No entanto, empregador não fornece esta 
apólice para o empregado. O empregado sofre de uma doença e é aposentado por por invalidez, onde caberia a 
aplicação da apólice, que ele não tem em mãos. Neste caso caberia o pedido genérico.  

Art. 327.  É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre 
eles não haja conexão. 

Conexão por afinidade – vide CONEXÃO 
 
Do Impedimento da Petição Inicial (Art.330, CPC): 
 
Art. 330.  A petição inicial será indeferida quando: 
 
I - for inepta; 
 
II - a parte for manifestamente ilegítima; 
 
III - o autor carecer de interesse processual; 
 
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. 
 
§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: 
 
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
 
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 
 
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 
 
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. 
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14.5 Exercícios: 
 
CASO CONCRETO 14 
 
A empresa ABC Ltda ajuizou uma ação indenizatória em face da empresa HIJ Ltda, exigindo uma indenização 
de R$ 50.000,00 pelos danos materiais causados. De acordo com a empresa ABC o preposto da empresa HIJ ao 
realizar o serviço de manutenção de um compressor de sua propriedade foi negligente e causou a explosão do 
mesmo. O advogado da empresa ABC esqueceu de juntar a procuração lhe dando poderes para representa-la em 
juízo. Responda : a) Se você fosse o juiz como procederia no caso? Explique e fundamente. b) Caso o advogado 
não atendesse a sua determinação qual seria as consequências ? Explique u fundamente.. 
 

a) Mandaria emendar a Petição Inicial, indicando qual a irregularidade a ser sanada conforme artigo 321, 
CPC. 

 
b) Decidiria pelo indeferimento da petição inicia, com base no artigo 321, § único, CPC 

 
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de código de processo civil 85 mérito, determinará 
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 
corrigido ou completado.  
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 
 
 
 
OBJETIVAS: 
 

1-  Letra C (319, VII) 
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15. CAUSAS DE SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO: 
 
 
15.1 Da Extinção do Processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (485, CPC): 
 
Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: 
I - indeferir a petição inicial; 
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
(trinta) dias; 
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; 
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua 
competência; 
VIII - homologar a desistência da ação; 
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e 
X - nos demais casos prescritos neste Código. 
 
Ocorre nas hipóteses em que o Juiz profere sentença com base no artigo 485 do CPC. Uma vez extinto SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO opera-se a coisa julgada formal, ou seja, não será mais possível discutir o mérito 
neste mesmo processo, mas nada obsta que a parte promova uma nova ação conforme disposto no Artigo 486, 
CPC. 
 
15.2 Da Extinção do Processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (487, CPC): 
 
Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz: 
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; 
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 
III - homologar: 
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; 
b) a transação; 
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 
 
Parágrafo único.  Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas 
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 
 
Art. 488.  Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 
aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. 
 
 
Ocorre nas hipóteses em que o Juiz profere sentença com base no artigo 487, CPC. Uma vez extinto com resolução 
do mérito opera-se a coisa julgada material, ou seja, não será possível discutir o mesmo conteúdo em outra ação 
 
OBS: Reconhecimento de Prescrição e Decadência >> Resolução de Mérito.  
 
 
  


