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1. INTRODUÇÃO AO PROCESSO CIVIL 

 

1.1 CONTEÚDO DA NORMA PROCESSUAL 

 

Trata das relações entre os que participam do processo, bem como do modo pelo qual 

os atos processuais se sucedem no tempo. Em suma, cuida da relação processual (como 

aquelas relativas aos poderes do juiz, aos ônus e direitos das partes) ou do procedimento 

(como as que regulam a sucessão dos atos na audiência). 

 

1.2 FONTES DA NORMA PROCESSUAL 

 

As fontes da norma processual civil se dividem em fontes formais e fontes não 

formais do processo. 

Desse modo, de forma esquematizada, podem assim ser divididas: 

 

 

1.3 LEI PROCESSUAL CIVIL NO ESPAÇO 

 

Nos termos do art. 16 do CPC, as normas de processo civil têm validade e eficácia, 

em caráter exclusivo, sobre todo o território nacional. Todos os processos que tramitam no 

País devem respeitar as normas do CPC. Ressalvam-se apenas as disposições específicas 

previstas em tratado, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. 

Fontes 
formais 

Lei 

Analogia, costumes e princípios gerais de direito 
(art. 4° CPC) 

Súmula 
Vinculante 

Decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF 
em controle direto de constitucionalidade  

Fontes não 
formais 

Doutrina 

Precendentes jurisprudenciais (salvo 
aqueles erigidos como fonte formal) 
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IMPORTANTE 

Não se pode confundir as normas de processo com as de direito material, 

aplicadas à relação jurídica discutida no processo. É possível que, em um 

processo no Brasil, o juiz profira sentença aplicando norma de direito material 

estrangeiro. Por exemplo, na hipótese do art. 10 da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro. 

 

Ademais, quanto aos processos que correm e as sentenças que são proferidas no 

estrangeiro, a regra é a da total ineficácia em território nacional, salvo se houver a 

homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

1.4 LEI PROCESSUAL CIVIL NO TEMPO 

 

Em regra, as próprias normas de processo indicam o prazo de vacatio legis. Se não o 

fizerem, aplica-se o art. 1º da LINDB, no sentido de que, ―salvo disposição contrária, a lei 

começa a vigorar em todo o país 45 (quarenta e cinco dias) depois de oficialmente publicada‖, 

possuindo vigência plena até que seja revogada por lei posterior, que expressamente o declare 

ou quando com ela seja incompatível ou regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 

anterior. 

O CPC, em específico, teve vacatio legis de um ano, por força de disposição 

expressa (art. 1.045). 

 Lei processual nova e os processos em curso 

O art. 14 do CPC estabelece o paradigma que deve valer para as normas de processo: 

―A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, 

respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência 

da norma revogada‖. 

Com isso, tem-se, pois, que as normas de processo possuem incidência imediata, 

atingindo os processos em curso. Nenhum litigante tem direito adquirido a que o processo 

iniciado na vigência da lei antiga continue sendo por ela regulado, em detrimento da lei nova. 

Assim, a lei nova deve respeitar os atos processuais já realizados e consumados. O 

processo deve ser considerado um encadeamento de atos isolados: os que já foram realizados 

na vigência da lei antiga persistem. Os que ainda deverão ser respeitarão a lei nova. 
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2. PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROCESSO CIVIL 

 

2.1 PRINCÍPIOS INFORMATIVOS DO PROCESSO CIVIL 

 

Tratam-se de formulações tidas como regras técnicas, de conteúdo extrajurídico, que 

servem de orientação e aplicação do direito. 

Podem assim ser listados: 

Lógico: a sequência de atos no processo deve obedecer a um regramento lógico, de forma 

que os supervenientes derivem dos precedentes, em uma ordenação que faça sentido. Não 

seria lógico, por exemplo, que se fizesse correr um prazo recursal antes que a decisão 

fosse proferida. 

Econômico: o processo deve buscar obter o melhor resultado possível com o menor 

dispêndio de recurso e de esforços. 

Jurídico: o processo deve respeitar as regras previamente estabelecidas no ordenamento 

jurídico 

Político: o processo deve buscar o seu fim último, que é a pacificação social, com o 

menor sacrifício social possível. 

 

2.2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS / GERAIS DE PROCESSO CIVIL 

(CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS) 

 

Princípios fundamentais são aquelas premissas sobre as quais se escoram as ciências. 

Para o Processo Civil, com status de ciência autônoma, há necessidade, naturalmente, de que 

se formule, se interprete e se aplique seus princípios fundamentais. Eles servem de diretrizes 

gerais, que orientam a ciência. 

Nesse contexto, no âmbito do processo civil há princípios que foram erigidos pelo 

próprio texto constitucional, assim chamados de princípios fundamentais do processo, e 

outros, também importantes, que têm estatura infraconstitucional, conceituados de princípios 

gerais de processo civil. 

O quadro abaixo resume cada um deles, abordando seus aspectos essenciais: 

PRINCÍPIO PREVISÃO CARACTERÍSTICAS 

 

Devido processo 

legal 

 

Art. 5°, LIV 

CF/88 

Assegura que ninguém perca os seus bens ou a sua 

liberdade sem que sejam respeitadas a lei e as 

garantias processuais inerentes ao processo. Pode 

ser substancial ou processual. 
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Aspecto formal: diz respeito à tutela processual, 

isto é, ao processo em si e às garantias que ele 

deve respeitar e ao regramento legal que deve 

obedecer. 

Aspecto substancial: constitui autolimitação ao 

poder estatal, que não pode editar normas que 

ofendam a razoabilidade e afrontem as bases do 

regime democrático. 

 

Inafastabilidade 

da jurisdição 

 

Art. 5°, 

XXXV 

CF/88 

A lei não pode excluir da apreciação do Judiciário 

nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. E o 

Judiciário deve responder a todos os 

requerimentos a ele dirigidos (ação em sentido 

amplo). 

 

Contraditório 

 

Art. 5°, LV 

CF/88 

Deve-se dar ciência aos participantes do processo 

de tudo o que nele ocorre, dando-lhes 

oportunidade de se manifestar e de se opor aos 

requerimentos do adversário. 

 

 

Duração 

razoável do 

processo 

 

 

Art. 5°, 

LXXVIII 

CF/88 

Princípio dirigido ao legislador e ao juiz. Ao 

legislador, a fim de que, na edição de leis 

processuais, cuide para que o processo chegue ao 

fim almejado no menor tempo possível e com a 

maior economia de esforços e gastos. Ao juiz, a 

fim de que conduza o processo com toda a 

presteza possível. 

 

Isonomia 

 

Art. 5°, caput 

e inc. I CF/88 

Também dirigida ao legislador e ao juiz, exige que 

a lei e o Judiciário tratem igualmente os iguais 

(isonomia formal) e desigualmente os desiguais na 

medida da sua desigualdade (isonomia real). 

 

 

Juiz Natural 

 

Art. 5°, 

XXXVII e 

LIII CF/88 

Para toda causa há um juiz natural (imparcial e 

competente), apurado de acordo com regras 

previamente existentes no ordenamento jurídico. 

Em razão disso, é vedada a criação de juízos ou 

tribunais de exceção. 

 

 

Duplo grau de 

jurisdição 

 

 

Não tem 

previsão 

expressa 

Conquanto não previsto, decorre implicitamente 

da adoção, pela CF, de um sistema de juízos e 

tribunais que julgam recursos contra decisões 

inferiores. No entanto, nada impede que, em 

algumas circunstâncias, não exista o duplo grau – 

caso dos processos julgados originariamente pelo 

STF. 

 

Publicidade dos 

atos processuais 

 

Art. 5°, LX 

CF/88 c/c art. 

Os atos processuais são públicos, o que é 

necessário para assegurar a transparência da 

atividade jurisdicional. A Constituição atribui à lei 
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189 CPC a regulamentação dos casos de sigilo, quando a 

defesa da intimidade ou o interesse público ou 

social o exigirem. Tal regulamentação foi feita no 

art. 189 do CPC. 

 

Motivação das 

decisões 

 

Art. 93, IX 

CF/88 

Também para que haja transparência da atividade 

judiciária, há necessidade de que todas as decisões 

dos juízos e tribunais sejam motivadas, para que 

os litigantes, os órgãos superiores e a sociedade 

possam conhecer a justificação para cada uma das 

decisões. 

 

 

 

Dispositivo 

 

 

Não tem 

previsão 

expressa 

Nos processos que versam sobre interesses 

disponíveis, as partes podem transigir, o autor 

pode renunciar ao direito e o réu pode reconhecer 

o pedido. Cumpre ao interessado ajuizar a 

demanda e definir os limites objetivos e subjetivos 

da lide. Mas, no que concerne à condução do 

processo e à produção de provas, vigora o 

princípio inquisitivo, por força do art. 370 do 

CPC, sendo supletivas as regras do ônus da prova. 

Imediação Art. 456 CPC Derivado da oralidade, determina que o juiz colha 

diretamente a prova, sem intermediários. 

 

 

 

Identidade física 

do juiz 

Não há 

dispositivo 

específico no 

CPC, mas 

prevalece a 

regra do art. 

132 do CPC 

de 1973 

O juiz que colheu prova oral em audiência fica 

vinculado ao julgamento do processo, 

desvinculando-se apenas nas hipóteses do art. 132 

do CPC de 1973. 

 

Concentração 

 

Art. 365 CPC 

A audiência de instrução e julgamento é una e 

contínua. Caso não seja possível concluí-la no 

mesmo dia, o juiz designará outra data em 

continuação. 

 

Persuasão 

racional 

 

Art. 371 CPC 

Cabe ao juiz apreciar livremente as provas, 

devendo indicar, na sentença, os motivos de sua 

decisão, que devem estar amparados nos 

elementos constantes dos autos, sob pena de 

nulidade da decisão. 

Boa-fé 

processual 

Art. 5° CPC Todos aqueles que participam do processo devem 

comportar-se de acordo com a boa-fé. 
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Cooperação Art. 6° CPC Exige que as partes cooperem para que o processo 

alcance bom resultado, em tempo razoável 

***Quadro extraído da obra Direito Processual Civil Esquematizado – Marcus Vinícius R. 

Gonçalves. 8ª ed., Saraiva: 2017.  
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3. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 

 

3.1 JURISDIÇÃO CIVIL 

 

Deve-se entender por "Jurisdição" a parcela do poder do Estado entregue aos 

diversos Órgãos do Poder Judiciário, pela qual lhes compete dizer o direito, dando a adequada 

interpretação às normas jurídicas e, por consequência, a solução ao conflito trazido pelas 

partes (Administração Pública ou particulares) bem como fazendo valer, pela força, a solução 

dada ao caso concreto (execução das decisões proferidas). 

Divide-se em: 

 

 

 Exceção à jurisdição estatal: a arbitragem (Lei n. 9.307/96) 

Como espécie de composição de conflitos mediante a atuação de terceiros e não do 

Poder Judiciário, tem-se a figura da arbitragem, que se apresenta como meio heterogêneo de 

resolução dos conflitos. 

Veja-se as características, nos pontos em que se difere da atividade jurisdicional:  

a) diversamente do que ocorre com a jurisdição estatal, a arbitragem é presidida por 

pessoas escolhidas pelas próprias partes em litígio (art. 13, da Lei 9.307/96). 

b) outra grande diferença entre as duas figuras é o poder de coerção, de execução da 

decisão proferida, existente unicamente no Poder Judiciário (monopólio da coerção), embora 

a sentença arbitral constitua título executivo judicial (art. 31, da Lei 9.307/96). 

c) com isso, CPC/15 passou a prever expressamente hipótese de cooperação 

jurisdicional entre Tribunal Arbitral e Poder Judiciário, para cumprimento, dentre outros, de 

Jurisdição 
contenciosa 

A atividade desenvolvida pelo Poder Judiciário de 
solução de conflitos, e pressupõe que as partes 
envolvidas não consigam chegar a um acordo por si 
próprias. As soluções finais apresentadas pelo Poder 
Judiciário fazem coisa julgada material. 

Jurisdição 
voluntária 

Corresponde à atividade atípica do Poder Judiciário 
de administração pública de interesses particulares 
para a preservação do interesse público, apresentada 
no Código de Processo Civil sob o Título de 
"Procedimentos Especiais". Nesse caso, não se fala 
em partes do processo, mas, sim, em interessados. 
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"efetivação de tutela provisória" deferida pelo juízo arbitral e objeto de expedição de "carta 

arbitral" (art. 69, §§1° e 2°, inc. III), conferindo efetividade às decisões proferidas pelo juízo 

arbitral, cujo poder coercitivo continua sendo monopólio do Poder Judiciário. 

 

3.2 COMPETÊNCIA 

  

A competência é, conforme definição clássica, a medida da jurisdição. Ela 

quantificará a parcela de exercício de jurisdição atribuída a determinado órgão, em relação às 

pessoas, à matéria ou ao território. 

Nesse contexto, é a Constituição Federal o primeiro e mais importante diploma 

normativo a fixar os órgãos componentes do Poder Judiciário e, consequentemente, a lhes 

fixar a competência para o processo e julgamento dos conflitos existentes. 

Assim, a CF, ao formular a estrutura do Judiciário, estabelece a distinção entre a 

justiça comum e a(s) justiça(s) especial(is) – a trabalhista, tratada no art. 111; a eleitoral, 

nos arts. 118 e ss.; e a militar, no art. 122. 

Portanto, temos o seguinte: 

RESUMO 

Estrutura do Poder Judiciário 

 

Divisão da Justiça Especial 

• Justiça do Trabalho: é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e pelos juízes do trabalho; 

• Justiça Eleitoral: é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os Tribunais 

Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais. 

• Justiça Militar: é dividida em Justiça Militar da União e dos Estados. 

 

Divisão da Justiça Comum 

• Justiça Federal: composta por Juízes Federais e Trinunais Regionais Federais, é dada 

ratione personae, pela participação, no processo, como parte ou interveniente, das pessoas 

jurídicas de direito público federais e empresas públicas federais (art. 109, I, da CF) ou 

ratione materiae, já que o art. 109 enumera temas pertinentes às justiças federais. 

• Justiça Estadual: Composta por Juízes e Tribunais de Justiça dos Estados, o que não for de 

competência das justiças especiais, nem da Justiça Federal, será atribuído, supletivamente, à 

Justiça Estadual. Cabe-lhe o julgamento de todas as causas que não pertencerem a uma e 

outras. 
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Além disso, registre-se que tanto a Justiça Federal quanto a Estadual terão ainda os 

seus respectivos juizados especiais e Turmas recursais. 

Sobrepairando aos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição, tanto estaduais 

como federais, há o Superior Tribunal de Justiça, criado pela CF de 1988 (arts. 104 e ss.), cuja 

função precípua é resguardar a lei federal infraconstitucional. 

E, sobre todos, o Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da Constituição 

Federal, cuja competência é estabelecida no seu art. 102. 

Mais alguns pontos relevantes no que tange à compreensão da competência no 

processo civil: 

Conceito de Foro e Juízo: o primeiro indica a base territorial sobre a qual determinado 

órgão judiciário exerce a sua competência. Já o segundo, por sua vez, consubstancia as 

unidades judiciárias, integradas pelo juiz e seus auxiliares. Na justiça comum estadual, o 

conceito de juízo, por exemplo, coincide com o das varas. 

Perpetuação da competência (perpetuatio jurisdictionis): segundo a regra estabelecida 

no art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou distribuição 

da petição inicial, sendo irrelevantes as alterações posteriores do estado de fato ou de 

direito, salvo se suprimirem o órgão jurisdicional ou alterarem a competência absoluta. 

Competência internacional: O Código de Processo Civil possui um capítulo afeito ao 

Direito Internacional Privado onde prescreve as hipóteses nas quais a autoridade judiciária 

brasileira é competente para o processo e julgamento das ações (art. 21): i) quando o réu, 

independente de sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; ii) quando a obrigação 

tiver que ser cumprida no 

Brasil; iii) quando a ação se originar de fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Assim, o 

mencionado art. 21 trata da "competência internacional concorrente", pois, não exclui a 

competência de Estado Estrangeiro, diversamente das hipóteses arroladas no art. 23 do 

CPC: i) ações relativas a imóveis situados no Brasil; ii) em matéria de sucessão 

hereditária, as ações relativas à confirmação de testamento particular e de inventário e 

partilha de bens situados no Brasil; e 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. 

Ação proposta no estrangeiro: 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 (art. 24 do CPC). 

Cláusula de eleição de foro: na forma do art. 25 do CPC, eleição de foro exclusivo 

estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação, retira da autoridade 

judiciária brasileira o processamento e julgamento da ação, salvo se se tratar das hipóteses 

do art. 23 do CPC. 
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3.3 COMPETÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA 

 

As regras gerais de competência, para indicação do foro competente, podem ser 

divididas em duas grandes categorias: as absolutas e as relativas. 

Dessa divisão resultam diversas consequências, que tornam fundamental identificar 

se uma norma se enquadra em uma ou em outra categoria. O legislador formulará critérios 

que permitem identificar quando ocorre uma coisa ou outra. Mas, antes de apresentá-los, 

cumpre examinar as principais consequências que advirão de uma norma ser de competência 

absoluta ou relativa. São elas: 

a) Somente as de competência relativa estão sujeitas à modificação pelas partes. As 

de competência absoluta não podem ser modificadas. Entre as principais causas de 

modificação podem ser citadas a prorrogação, a derrogação pela eleição de foro, a conexão e a 

continência, que só se aplicarão em casos de competência relativa. 

b) Somente a incompetência absoluta pode ser reconhecida pelo juiz de ofício. A 

relativa não pode (Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a hipótese do art. 

63, § 3º, do CPC, examinada no item 4.2.2, infra. A primeira constitui objeção processual, 

matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida pelo juiz ou alegada pela parte, a 

qualquer tempo. Conquanto o art. 337, II, do CPC determine que deva ser alegada pelo réu 

como preliminar em contestação, nada impede que o seja por qualquer das partes, a qualquer 

tempo, já que não sujeita a preclusão. Só não se pode mais alegá-la em recurso especial ou 

extraordinário, não propriamente porque tenha havido preclusão, mas por força da exigência 

específica de tais recursos, que pressupõem o prequestionamento. 

 

Súmula n° 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de 

ofício. 

 

c) Reconhecida a incompetência absoluta, o juiz deve remeter os autos ao juízo 

competente, mas, salvo decisão judicial em contrário, serão conservados os efeitos da decisão 

proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente (art. 64, § 4º, do CPC). 

d) Mesmo que a sentença transite em julgado, a incompetência absoluta ensejará o 

ajuizamento de ação rescisória. 
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3.4 CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

O emérito doutrinador Marcus Vinícius R. Gonçalves, nesse ponto, cita o grande 

processualista Giuseppe Chiovenda. Este último, em sua consagrada obra, ao formular os 

critérios que deveriam ser utilizados pelo legislador para apuração de competência, agrupou-

os dessa forma: 

1º Critério objetivo; 

2º Critério funcional; 

3º Critério territorial. 

Com efeito, os arts. 62 e 63 mostram que o CPC se valeu dos ditos critérios de 

Chiovenda para a fixação de competência e para a identificação dos casos em que ela é 

absoluta ou relativa. 

Veja-se: 

Critério objetivo: É adotado quando a competência for determinada pelo valor atribuído 

à causa, ou pela matéria que será discutida no processo. 

O Código de Processo Civil não contém regras de competência fundadas no critério 

objetivo. Com efeito, não há nenhum exemplo, no CPC, em que a competência de foro 

seja fixada com base na matéria ou no valor da causa. Apenas as Leis de Organização 

Judiciária se valem do critério objetivo para, dentro das Comarcas, indicar qual o juízo 

competente. A matéria e o valor da causa não se prestam para apurar em que foro 

(comarca) uma demanda deve ser proposta; mas para apontar que juízo, dentro de uma 

comarca, será o competente. É o que ocorre, por exemplo, em relação aos Juizados 

Especiais Cíveis, estaduais ou mesmo federais, que, salvo exceções, processam as causas 

com valor da causa de até 40 ou 60 salários mínimos, respectivamente. 

A matéria é utilizada pela Constituição Federal para apurar se uma demanda deve correr 

perante a justiça comum ou as especiais (trabalhista, militar ou eleitoral). 

Critério funcional: Abrange a competência hierárquica, que identifica a competência dos 

tribunais, seja para o julgamento dos recursos, seja para o julgamento de causas de sua 

competência originária; e os casos em que a demanda deve ser distribuída a determinado 

juízo, em razão de manter ligação com outro processo, anteriormente distribuído a esse 

mesmo juízo. 

Por exemplo: é funcional a competência do juízo em que corre a ação onde houve a 

apreensão indevida do bem para o processamento de embargos de terceiro. 

Competência territorial: É utilizada pelo CPC, para a indicação do foro; e pelas Leis de 

Organização Judiciária, para a indicação do juízo competente. 

Leva em conta a localização territorial, seja do domicílio dos litigantes, seja da situação 

do imóvel que é disputado por eles. No CPC, dois exemplos de utilização do critério 

territorial são os arts. 46 e 47: o primeiro determina que a competência para o julgamento 

das ações pessoais e reais sobre bens móveis é a do foro de domicílio do réu; e o segundo, 

que o competente para o julgamento das ações reais sobre bens imóveis é foro de situação 
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da coisa. 

Apurado o foro competente, resta apurar o juízo. Para tanto, é necessário observar as 

normas de organização judiciária, que também podem utilizar o critério territorial. É 

possível que a comarca esteja dividida em regiões e que tais normas estabeleçam que a 

competência é de uma ou outra, conforme o domicílio dos litigantes ou a situação do 

imóvel, dentro da Comarca. 

 

3.5 REGRAS GERAIS PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

Nelson Nery Junior, em sua consagrada obra, sugere seis passos como regra geral 

para fixação da competência. São eles: 

 

 se a ação pode ou não ser proposta perante a justiça brasileira, o que 

exige consulta aos arts. 21 a 23 do CPC; 

 sendo da justiça brasileira, se não se trata de competência originária do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

 Justiça, o que exige consulta aos arts. 102, I, e 105, I, da Constituição 

Federal; 

 se a competência não é de alguma das justiças especiais, conforme arts. 

114, 121 e 124 da Constituição Federal; 

 não sendo de competência das justiças especiais, verificar se a 

competência é da justiça comum federal ou estadual, lembrando 

 que será da primeira nas hipóteses do art. 109 da CF; 

 qual o foro competente, o que exige consulta ao CPC ou a lei federal 

especial; 

 qual o juízo competente, nos termos das normas estaduais de 

organização judiciária. 

 

3.6 QUADRO ESQUEMATIZADO DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA  

 

TIPO DE AÇÃO FORO COMPETENTE CARÁTER DA REGRA 

Ações pessoais e reais 

sobre bens móveis 

Foro do domicílio do réu 

(CPC, art. 46). 

Relativo. 
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Ações reais imobiliárias 

(incluindo possessórias e 

adjudicações 

compulsórias). 

 

 

Foro de situação do imóvel 

(CPC, art. 47) 

Absoluto, se a ação versar 

sobre propriedade, posse, 

vizinhança, servidão, divisão 

e demarcação de terras e 

nunciação da obra nova. 

Relativo, se não versar sobre 

esses temas. 

Ações de inventário, 

partilha e arrecadação, 

bem como as que 

envolvam o cumprimento 

de disposições de última 

vontade, a impugnação ou 

anulação de partilha 

extrajudicial, ou em que o 

espólio for réu. 

O foro do domicílio do 

autor da herança no Brasil; 

se ele não possuía domicílio 

certo, o da situação dos 

bens imóveis; se havia bens 

imóveis em lugares 

diversos, em qualquer deles; 

se não havia imóveis, o foro 

do local de qualquer bem do 

espólio (CPC, art. 48). 

 

 

 

Relativo. 

 

Ações de separação, 

divórcio, anulação de 

casamento e 

reconhecimento ou 

dissolução de união 

estável. 

O foro de domicílio do 

guardião do filho incapaz; 

do último domicílio do 

casal; ou do domicílio do 

réu, se nenhuma das partes 

residir no último domicílio 

do casal (CPC, art. 53, I). 

 

 

Relativo. 

Ações de alimentos, ainda 

que cumuladas com 

investigação de 

paternidade. 

O foro de domicílio do 

alimentando (CPC, art. 53, 

II) 

 

Relativo. 

 

 

Ações de reparação de 

danos em geral. 

O foro do lugar do ato ou 

fato, salvo quando se tratar 

de relação de consumo, 

quando a competência será 

a do domicílio do 

consumidor (CPC, art. 53, 

IV, a, e CDC, art. 101, I) 

 

 

Relativo. 

Ações de reparação de 

danos em acidentes de 

veículo. 

O foro de domicílio do 

autor ou do local do ato ou 

fato, a critério da vítima 

(CPC, art. 53, V). 

 

Relativo. 
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Ações em que a União é 

parte. 

Se autora, no domicílio do 

réu; se ré, o autor poderá 

propô-la no seu domicílio 

ou no lugar do ato ou do 

fato, salvo se a ação for real 

imobiliária, quando a 

competência é sempre do 

foro de situação (CF, art. 

109, §§ 1º e 2º). O autor 

pode ainda propor no 

Distrito Federal. 

 

 

Relativo, salvo se a ação for 

real imobiliária, quando a 

competência do foro de 

situação será absoluta 

 

 

 

 

 

Ações em que a Fazenda 

Pública Estadual é parte. 

A Fazenda Pública Estadual 

não tem foro privilegiado. 

Assim, quando autora, as 

ações serão propostas no 

domicílio do réu, e quando 

ré, no domicílio do autor, no 

de ocorrência do ato ou 

fato, no de situação do 

imóvel ou no da Capital do 

Estado, sempre na vara 

privativa, onde houver. Se a 

ação for real imobiliária, a 

competência é sempre do 

foro de situação do imóvel 

 

 

 

 

 

Relativo, salvo se a ação for 

real imobiliária 

Ações que guardam 

vínculo com outras 

anteriormente propostas. 

A competência será do foro 

e do juízo em que correr a 

ação anteriormente aforada. 

Absoluto, por tratar-se de 

competência funcional. 

***Quadro extraído da obra Direito Processual Civil Esquematizado – Marcus Vinícius R. 

Gonçalves. 8ª ed., Saraiva: 2017.  

 

3.7 MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

Haverá modificação de competência quando as regras de competência relativa 

apontarem a competência de um foro X, mas determinadas circunstâncias tornarem 

competente para a causa o foro Y, diferente daquele previsto originariamente em lei. 

Só pode haver modificação de competência de foro nos casos em que for relativa; 

nunca de juízo, pois esta é sempre absoluta. 

As causas de modificação de competência são: a prorrogação, a derrogação, a 

conexão e a continência. 
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a) Prorrogação: É consequência natural de a incompetência relativa não poder ser 

conhecida de ofício (Súmula 33, do STJ), cumprindo ao réu alegá-la como preliminar de 

contestação, sob pena de haver preclusão. 

Se o réu não se manifestar, aquele foro que era originariamente incompetente (mas 

de incompetência relativa) tornar-se-á plenamente competente, não sendo mais possível a 

qualquer dos litigantes ou ao juiz tornar ao assunto. A esse fenômeno dá-se o nome de 

prorrogação de competência. 

b) Derrogação: Ocorre quando há eleição de foro, isto é, quando, por força de 

acordo de vontades (contrato), duas ou mais pessoas escolhem qual será o foro competente 

para processar e julgar futuras demandas, relativas ao contrato celebrado. 

O CPC, no art. 63, explicita que a eleição de foro só cabe em ações oriundas de 

direitos e obrigações, ou seja, fundadas no direito das obrigações. O § 1º determina que a 

cláusula deve constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio 

jurídico. 

IMPORTANTE 

Não se permite a eleição de foro nos casos de competência absoluta, 

como os que envolvem competência funcional, ou de juízo, ou nas ações reais sobre 

bens imóveis. 

 

 

c) Conexão: É um mecanismo processual que permite a reunião de duas ou mais 

ações em andamento, para que tenham um julgamento conjunto. 

A principal razão é que não haja decisões conflitantes. Para que duas ações sejam 

conexas, é preciso que tenham elementos comuns. Assim, seria temerário que fossem julgadas 

por juízes diferentes, cuja convicção não se harmonizasse. Disso poderiam surgir resultados 

conflitantes, situação que o legislador quis evitar. A reunião ainda se justifica por razões de 

economia processual, já que, com ela, poderá ser feita uma única instrução e prolatada uma 

sentença conjunta. 

Desse modo, quando haverá conexão? 

O art. 55, caput, do CPC estabelece que são conexas duas ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. Portanto, desde que tenham um elemento objetivo 

comum. Não basta coincidência apenas de partes. 

Além disso, estabelece o art. 55, § 3º, que ―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‖. 
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OBSERVAÇÕES QUANTO À CONEXÃO 

 

• Súmula 235 do STJ: ―A conexão não determina a reunião de 

processos, se um deles já foi julgado‖. Idêntica solução é dada pelo art. 

55, § 1º, que determina a reunião, salvo se um dos processos estiver 

sentenciado. 

• Onde se fará a reunião de ações conexas? A resposta é dada pelo art. 59 do CPC: o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 

• A conexão, sendo causa de modificação de competência, só se aplica em hipóteses de 

competência relativa! Se duas ações são conexas, mas estão vinculadas aos seus respectivos foros, 

por regras de competência absoluta, não será possível reuni-las, porque as regras de modificação só 

se aplicam à competência relativa. 

• Pode a reunião de processos ser determinada de ofício em caso de conexão? Art. 55, § 

1º, do CPC : ―Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já tiver sido sentenciado‖. Diante dos termos peremptórios da lei, a reunião será determinada 

pelo juiz, de ofício, ainda que nenhuma das partes a solicite. 

 

c) Continência: Também forma de modificação de competência, vem tratada no art. 

56 do CPC, que a define como uma relação entre duas ou mais ações quando houver 

identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto de uma, por ser mais amplo, 

abrange o das outras. 

Ademais, todas as regras que valem para a conexão são aplicáveis à continência. 

 

3.8 CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

 

É um incidente processual que se instaura quando dois ou mais juízos ou tribunais se 

dão por competentes para a mesma causa, caso em que haverá conflito positivo, ou por 

incompetentes, com o que haverá conflito negativo; ou ainda quando entre dois ou mais juízes 

surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). 

Vem regulado nos arts. 951 a 959 do CPC, podendo ser suscitado pelas partes, pelo 

Ministério Público ou pelo juiz. 

 

O conflito de competência só cabe se ainda não existir sentença transitada 

em julgado proferida por um dos juízes conflitantes (Súmula 59 do STJ). 
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4. AÇÃO 

 

4.1 A AÇÃO COM UM DIREITO 

 

Situando-se dentro de um contexto, vimos que a jurisdição, isto é, o poder que tem o 

Judiciário de solucionar os conflitos, dizendo qual o direito e estabelecendo quem tem razão, 

é inerte. O juiz não age, ao menos como regra geral, de ofício. O Estado, por intermédio do 

juiz, precisa ser provocado. E a ação surge, então, como o mecanismo pelo qual se provoca o 

Judiciário a dar uma resposta. Essa resposta é chamada de provimento ou tutela 

jurisdicional. 

Assim, quem vai a juízo busca esse provimento, essa tutela. E provoca a jurisdição 

por meio da ação. É a partir daí que a máquina judiciária será movimentada, que se formará 

um processo, isto é, uma relação processual entre seus três personagens (autor, juiz e réu – 

vide capítulo acerca dos ―Sujeitos do Processo‖), decidindo o juiz, ao final, sobre a tutela 

jurisdicional postulada. 

Vale lembrar, ainda, que o direito de ação é sempre uma faculdade daquele que se 

sente prejudicado. 

Feitas tais considerações, é possível conceituar a ação como um direito subjetivo 

público que se exerce contra o Estado e por meio do qual se postula a tutela ou provimento 

jurisdicional. 

Ademais, antes de se passar ao tópico seguinte, necessário, primeiro, se fazer breve 

diferenciação: o direito de acesso à justiça (art. 5°, XXXIV, CF/88) não se confunde com o 

direito de ação. O direito de acesso à justiça é incondicionado, independe do preenchimento 

de qualquer condição: a todos assegurado, em qualquer circunstância; mas nem sempre haverá 

o direito a uma resposta de mérito. Para tanto, é preciso preencher determinadas condições. 

Aí, então, fala-se em condições da ação, sem as quais despontará a carência da ação 

(ou seja, o autor será carecedor da ação). Veja-se: 

 

4.2 CONDIÇÕES DA AÇÃO 

 

Em nosso ordenamento jurídico, são duas as condições da ação: a legitimidade ad 

causam e o interesse de agir. 
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4.3 ELEMENTOS DA AÇÃO 

 

Não se deve confundir elementos da ação com condições da ação. Estas, conforme se 

viu, são requisitos que devem ser preenchidos para que exista o direito de ação em sentido 

estrito; se o autor não as preenche, será carecedor. Já os elementos servem para identificar a 

ação, funcionam como uma espécie de carteira de identidade. 

Com isso, é por meio dos elementos da ação que, comparando duas ações, será 

possível verificar se são idênticas, caso em que haverá litispendência ou coisa julgada; se são 

semelhantes, caso em que poderá haver conexão ou continência; ou se são completamente 

diferentes. 

Os elementos da ação são três, portanto: as partes, o pedido e a causa de pedir. 

Legitimidade 
ad causam 

É mencionada especificamente no art. 18, do CPC, que assim 
estabelece: ―Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 
jurídico‖. 

Esse dispositivo diz que, em regra, as pessoas só podem ir a 
juízo, na condição de partes, para postular e defender direitos 
que alegam ser próprios, e não alheios. 

Essa regra tem exceções: há casos — raros, incomuns — em 
que a lei autoriza alguém a, em nome próprio, ir a juízo, com 
autorização do ordenamento jurídico, para postular ou 
defender direito alheio. P. Ex.: Ministério Público, nas ações 
coletivas em que figura como autor. 

Interesse de 
agir 

De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é 
necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir 
exige o preenchimento do binômio: necessidade e 
adequação. É preciso que a pretensão só possa ser 
alcançada por meio do aforamento da demanda e que esta 
seja adequada para a postulação formulada. 

P. Ex: Não haverá interesse de agir para a cobrança de uma 
dívida, antes que tenha havido o seu vencimento, o que 
tornaria desnecessária a ação. Mas, desde o vencimento, se 
a dívida não for paga, haverá interesse de agir. Também é 
necessário que haja adequação entre a pretensão do autor e 
a demanda por ele ajuizada. Ao escolher a ação inadequada, 
o autor está se valendo de uma medida desnecessária, o que 
afasta o interesse de agir. 
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No quadro a seguir, seguem os aspectos principais relacionados aos elementos da 

ação: 

ELEMENTO ASPECTOS 

 

 

 

Partes 

Conceito: Parte é quem pede a tutela jurisdicional e em face de 

quem ela é postulada. 

Em síntese, o autor — aquele que pede; e o réu — em face de quem 

o pedido é formulado. 

Além disso, não tem qualidade de parte aqueles que funcionam 

como representantes legais. P.Ex.: um menor absolutamente incapaz 

que vá a juízo para postular alimentos terá de ser representado. Parte 

será o incapaz, não o representante. 

 

 

 

 

 

 

Pedido 

 

O segundo elemento da ação é o pedido, que se desdobra em dois: o 

pedido imediato e o pedido mediato, que não se confundem. 

Pedido imediato é o provimento jurisdicional que se postula em 

juízo. É o tipo de provimento que se aguarda que o juiz defira. O 

autor, no processo de conhecimento, por exemplo, pode pedir que o 

juiz condene o réu; que constitua ou desconstitua uma relação 

jurídica; que declare a sua existência. 

Já o pedido mediato, por sua vez, é o bem da vida pretendido. P.Ex.: 

numa ação de cobrança, o pedido mediato (bem da vida) é a quantia 

em dinheiro que o demandante pretende receber. 

Observação: Os arts. 322 e 324 do CPC estabelecem que o pedido 

deve ser certo e determinado. Certo é aquele que identifica o seu 

objeto, permitindo que seja perfeitamente individualizado; 

determinado é o pedido 

líquido, em que o autor indica a quantidade que pretende receber. 

Exceções à regra do pedido certo e determinado: incisos do art. 324. 

 

 

 

 

 

 

Causa de Pedir 

De acordo com o art. 319, III, do CPC, a petição inicial indicará o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido. São os dois componentes 

da causa de pedir. 

Os fundamentos jurídicos são o direito que o autor quer que seja 

aplicado ao caso, é a norma geral e abstrata, é o que diz o 

ordenamento jurídico a respeito do assunto. Não se confunde com o 

fundamento legal, isto é, a indicação do artigo de lei em que se trata 

do assunto, desnecessária de se fazer na petição inicial. 

Já os fatos são aqueles acontecimentos concretos e específicos que 

ocorreram na vida do autor e que o levaram a buscar o Poder 

Judiciário, para postular o provimento jurisdicional. 

Finalmente, registre-se que a doutrina (Nelson Nery Junior) os fatos 

e os fundamentos jurídicos em causa de pedir próxima e causa de 

pedir remota, respectivamente. 
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5. DOS SUJEITOS DO PROCESSO 

 

5.1 DAS PARTES 

 

O processo é, em regra, uma relação triangular entre autor, o Estado e o réu. 

 

A relação jurídica processual só se triangulariza após a citação do réu. 

 

Assim, a relação jurídica processual se forma por pelo menos dois sujeitos 

(presididos pelo Estado-Juiz): demandante e demandado. 

Com efeito, o NCPC trouxe importantes avanços na regulamentação desta relação, 

em especial ao dispor expressamente sobre alguns deveres basilares que devem reger tal 

relação, sob risco de punição enquanto ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de 

má-fé. Assim, os deveres de boa-fé processual, lealdade e cooperação, dentre outros, devem 

guiar as partes na relação processual, na forma do que aponta o art. 77 do CPC. 

Deveres das partes (CPC, art. 77): 

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 à violação é ato atentatório 

contra dignidade da justiça; 

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. Violação é ato atentatório contra dignidade da justiça. 
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5.1.1 Capacidade de ser parte 

 

Para ser parte da relação processual, exige-se que a pessoa seja considerada capaz 

nos termos na legislação civil. O incapaz, por sua vez, é assistido ou representado por seus 

pais, tutor ou curador, também de acordo com a legislação civil. 

 No caso de ausência de representante, ou conflito de interesses, bem como no caso 

de réu preso revel, ou réu citado por edital ou hora certa, deverá o juiz nomear curadoria 

especial para sua representação, exercida pela Defensoria Pública.  

A incapacidade processual e a irregularidade de representação são motivos de 

suspensão do processo, sendo concedido tempo apto a sua regularização, sob risco de extinção 

do processo (se autor) ou revelia (se réu). 

Assim, tem-se: 

 

 

 
 

Outro ponto importante: 

Acerca da capacidade postulatória dos advogados, é necessário apontar que 

o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.  

 

Por fim, muita atenção quanto à capacidade processual das pessoas casadas. As 

pessoas casadas sofrem uma restrição na sua capacidade processual quando vão a juízo propor 

ações que versem sobre direitos reais imobiliários (art. 73, do CPC). Exige-se que a 

capacidade seja integrada com a apresentação, por aquele que propõe a demanda, do 

Capacidade 
processual 

Capacidade de participar da relação processual em 
nome próprio ou alheio (basta possui capacidade de 
fato) 

Capacidade de 
ser parte 

Capacidade de exercer os direitos e deveres de parte 
processual (depende de capacidade civil). Também é 
chamada de legitimidade ativa ad processum. 

Capacidade 
postulatória 

Capacidade de postular perante o Poder Judiciário (em 
regra, advogados, promotores e defensores). 
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consentimento do outro cônjuge, denominado outorga uxória (quando proveniente da 

mulher) ou outorga marital (quando do homem). 

Portanto: 

OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL 

É requisito para que a pessoa casada tenha plena capacidade processual, 

quando vai a juízo propor ação que versa sobre direito real imobiliário. Sem 

ela, a pessoa casada não terá plena capacidade, um dos pressupostos 

processuais de validade do processo. Por isso, haverá nulidade, como 

evidencia o parágrafo único do art. 74: ―A falta de consentimento, quando 

necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo‖. 

 

5.1.2 Despesas, honorários e multas 

 

As partes são as responsáveis por prover as despesas dos atos processuais que 

realizarem. Em regra, o autor da ação deve adiantar as custas, bem como o autor do pedido 

que dependa de gastos deve arcar inicialmente com o valor (pedido de produção de prova 

pericial por exemplo). O autor também arca inicialmente com o valor advindo de 

determinação de ofício do juiz ou requerimento do Ministério Público.  

A exceção é no caso em que o pedido é feito também pela parte contrária (pedido de 

prova pericial por ambas as partes, por exemplo), situação em que os gastos serão divididos.  

 Ao final da ação, todas as despesas e custas serão arcadas pela parte vencida, bem 

como os honorários advocatícios / sucumbenciais da parte vencedora, fixados pelo juiz na 

porcentagem de 10 a 20% do valor da causa. 

Outrossim, ainda em relação aos ditos honorários sucumbenciais, relevante se 

destacar acerca dos critérios a serem sopesados pelo magistrado quando da sua fixação: 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS 

Para fixação dos honorários, serão considerados: 

• o grau de zelo do profissional; 

• o lugar de prestação do serviço; 

• a natureza e a importância da causa; 

• o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
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Mais uma observação: 

 

No caso de transação, as partes podem optar também por transacionar 

as custas e honorários. Nada sendo estabelecido, as despesas serão divididas 

igualmente, exceto se anteriores à sentença, situação em que as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas remanescentes. 

 

Outrossim, relevante discorrer na acerca da fixação dos honorários sucumbenciais 

nas causas em que a Fazenda Pública for parte: 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

NAS CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE 

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; 

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-

mínimos; 

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

 

Por último, cite-se o que se denomina ―dano processual‖, o qual, quando presente, 

sujeita a parte que a ele deu causa a fixação de multa processual. A parte causa dano 

processual quando: 

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. 
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O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte 

contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União 

(art. 96 CPC). 

 

5.1.3 Gratuidade da justiça 

 

Os temas a respeito das despesas, honorários e multas, dispostas no item anterior, 

contudo, possuem algumas peculiaridades, em especial diante da situação de gratuidade de 

justiça. 

A gratuidade da justiça é fornecida a todos aqueles que alegarem situação de pobreza 

na acepção jurídica do termo, isto é, a todos aqueles que alegarem que não podem prover as 

custas sem prejuízo de  suas condições básicas.  

 Neste caso, a parte terá gratuidade de todas taxas e custas judiciais, selos postais, 

despesas com publicação na imprensa, indenização a testemunhas, despesas com exames, 

honorários de advogado e perito, custos de elaboração de memória de cálculo, depósitos para 

interposição de recursos, e emolumentos devidos a notários ou registradores.  

Para obter a gratuidade, basta que a parte alegue ser pobre na acepção jurídica do 

termo através de declaração juntada aos autos, confirmando tal alegação por indícios de prova 

(documental, por exemplo). O juiz apenas pode indeferir o pedido se verificar pelos autos que 

há elementos que contrariem a declaração feita. Pode também a parte contrária impugnar este 

pedido, apresentando provas.  

Ademais, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário 

tiver de adiantar no curso do procedimento. 

 

• A concessão de gratuidade não afasta o dever de o 
beneficiário pagar, ao final, as multas processuais 
que lhe sejam impostas, nem a responsabilidade do 
beneficiário pelas despesas processuais e pelos 
honorários advocatícios decorrentes de sua 
sucumbência. 

Observação 1 
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5.1.4 Sucessão das partes e procuradores 

 

A sucessão das partes no curso do processo depende de expressa previsão legal. 

Neste sentido, importante dois apontamentos centrais sobre o tema trazidos pelo NCPC: 

a) A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, 

não altera a legitimidade das partes, exceto se o adquirente ou cessionário desejar suceder e 

assim consentir a parte contrária. 

 

b) Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores. 

IMPORTANTE! 

Não se deve confundir sucessão com substituição e representação 

processual. 

Na sucessão: a parte que ingressa passa a defender seu direito material em seu 

nome, sendo modificação da relação processual fruto da própria modificação da 

titularidade do direito material em questão. 

Na substituição: a parte processual age em nome próprio defendendo direito 

alheio, como em alguns casos que o sindicato atua em defesa do direito de algum empregado. 

Na representação processual: o representante atua em nome do representado, defendendo direito 

do representado, como no caso de curador que age representando indivíduo incapaz. 

 

Já a sucessão dos procuradores, por sua vez, ocorre quando advogado renuncia ao 

mandato, podendo o fazer em qualquer tempo, comunicando a renúncia ao mandante. Neste 

• Pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, 
podem obter o benefício da gratuidade da justiça, 
desde que demonstrem a impossibilidade de arcar 
com as despesas processuais. Neste caso, portanto, 
não basta a mera alegação, devendo a parte 
efetivamente comprovar sua situação.  

Observação 2 

• Cicrano possui um carro que Beltrano alega ser sua 
propriedade. Cicrano vende o carro a Fulano. 
Fulano não sucederá Ciclano na ação, a menos que 
assim requeira e que Beltrano admita.  

Exemplo 
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caso, contudo, o advogado segue responsável por representar o mandante pelos próximos 10 

dias, a fim de que possa ser nomeado outro patrono para a causa. 

 

5.2 DO JUIZ 

 

O juiz é responsável por dirigir todo o processo, sendo-lhe assegurada uma série de 

poderes e deveres (NCPC, art. 139).  Importante destacar alguns destes poderes que muito tem 

aparecido em provas: 

Art. 139.  [...] I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II - velar pela duração razoável do processo; 

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias; 

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio 

de conciliadores e mediadores judiciais; 

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela do direito; 

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, 

além da segurança interna dos fóruns e tribunais; 

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para 

inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de 

confesso; 

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros 

vícios processuais; 

X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o 

Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros 

legitimados [...] para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva 

respectiva. 
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5.2.1 Suspeição e impedimento 

 

A respeito da atividade do juiz, tema recorrente de provas é sobre a alegação de seu 

impedimento ou suspeição.  

Impedimento é vedação de o juiz atuar na causa por conta de algum aspecto aferível 

de maneira objetiva que coloque em dúvida sua imparcialidade. O NCPC lista o seguinte rol 

de situações, em que o juiz fica impedido de atuar em processo: 

 

HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO DO JUIZ: 

 

a) em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do 

Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; 

b) de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 

c) 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; 

d) 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; 

e) quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no 

processo; 

f) quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; 

g) em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou 

decorrente de contrato de prestação de serviços; 

h) 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; 

i) quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 

 

Já a suspeição acontece nas situações em que o motivo que coloca em dúvida a 

imparcialidade do juiz é de ordem subjetiva, isto é, nas situações em que o juiz: 

 

HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO DO JUIZ: 

 

a) é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 

b) 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 
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para atender às despesas do litígio; 

c) 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; 

d) interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 
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6. LITISCONSÓRCIO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

 

6.1 DO LITISCONSÓRCIO 

 

Na forma dos artigos 113 a 118 do CPC, entende-se por litisconsórcio a existência de 

pluralidade de partes em um dos pólos do mesmo processo. Seja mais de um réu, mais de um 

autor ou mais de um réu e autor simultaneamente. 

Faz-se necessário, pois, dar ênfase às variadas classificações do litisconsórcio, as 

quais comumente têm sido lembradas no Exame de Ordem, pelo que passamos a estudar no 

tópico a seguir. 

 

6.1.1 Das diversas classificações de litisconsórcio 

 

Quanto às classificações mais comuns de litisconsórcio, tem-se: 

 Quanto à posição dos litisconsortes 

a) Litisconsórcio passivo: quando há pluralidade de réus; 

b) Litisconsórcio ativo: quando há pluralidade de autores; 

c) Litisconsórcio misto ou recíproco: quando há pluralidade de autores e réus. 

 

 Quanto ao momento de formação do litisconsórcio 

a) Litisconsórcio inicial ou originário: aquele estabelecido desde o início do 

processo, com a petição inicial; 

b) Litisconsórcio ulterior, incidental ou superveniente: aquele estabelecido em 

momento posterior ao início do processo. 

 

 Quanto à necessidade da existência do litisconsórcio 

a) Litisconsórcio necessário: aquele em que há pluralidade de litigantes por 

determinação legal ou devido a natureza da relação jurídica objeto do litígio. Sendo assim, o 

litisconsórcio é obrigatório, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito; 

b) Litisconsórcio facultativo: aquele em que há litígio em conjunto por opção das 

partes. Sendo assim, o litisconsórcio não é obrigatório para a validade do processo. 

c) Litisconsórcio multitudinário, plúrimo ou múltiplo: aquele em que há grande 

número de litisconsortes ativos facultativos em um processo. Nesta situação, permite-se que o 

juiz desmembre tal litisconsórcio de ofício ou a pedido da parte ré (ART 113, §1º). 
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 Quanto à uniformidade da decisão 

a) Litisconsórcio comum ou simples: quando a decisão a ser proferida no processo 

puder ser diversa para cada litisconsorte. A mera possibilidade de decisões diferentes para os 

litisconsortes já caracteriza como simples o litisconsórcio; 

b) Litisconsórcio unitário: quando a demanda deve ser decidida de forma idêntica 

para os litisconsortes, haja vista se tratar de uma relação jurídica indivisível (ART. 116, CPC). 

 

6.1.2 Outros pontos relevantes do litisconsórcio 

 

Ainda no que tange ao instituto do litisconsórcio, relevante se frisar os seguintes 

pontos: 

Momento de formação do litisconsórcio: Quando o litisconsórcio é facultativo, a sua 

formação depende da vontade do autor ou autores. Assim, o único controle que o juiz 

exercerá, ao receber a petição inicial, será o de verificar se, efetivamente, havia liame 

suficiente entre os litigantes, para a formação do litisconsórcio (art. 113, III, do CPC). Se 

a ligação for mais tênue, e não houver nem mesmo afinidade, o juiz mandará excluir um 

dos litigantes ou, se não for possível, indeferirá a inicial. Se, depois da citação do réu, o 

autor quiser incluir algum litisconsorte facultativo que até então não participava, será 

necessária a anuência do citado, mas desde que o processo ainda não tenha sido saneado, 

após o que não é mais possível a inclusão, nem mesmo com o consentimento. 

Quando o litisconsórcio é necessário, não há opção do autor entre formá-lo ou não: o autor 

deverá incluir todos no polo ativo ou passivo. Se não o fizer, o juiz conceder-lhe-á um 

prazo para que emende a inicial, incluindo o faltante, sob pena de indeferimento. 

Há casos, por fim, em que o litisconsórcio só se formará posteriormente, no curso do 

processo. Por exemplo, quando uma das partes falecer, e tiver de ser sucedida por seus 

herdeiros. 

Regime do litisconsórcio: O regime diz respeito aos efeitos que os atos ou omissões de 

um dos litisconsortes terão sobre os demais: se um litisconsorte poderá ser beneficiado ou 

prejudicado por ação ou omissão não praticada diretamente por ele, mas por outro. 

Com isso, em relação ao litisconsórcio simples, a regra é que, em princípio, como a 

sentença pode ser diferente para os litisconsortes, o regime é o da autonomia ou 

independência: os atos praticados por um não beneficiam os demais. 

Já quanto ao litisconsórcio unitário, a regra é que, ao se discutir no processo uma relação 

jurídica una e incindível, tendo o resultado de ser o mesmo para todos, os atos praticados 

por um dos litisconsortes beneficiam a todos. 

Litisconsortes com procuradores diferentes: É possível que os litisconsortes, ativos ou 

passivos, constituam o mesmo procurador, ou procuradores diferentes. No segundo caso, 

terão todos os prazos processuais para se manifestar nos autos em dobro, por força do art. 

229 do CPC, desde que não integrantes do mesmo escritório e que o processo não seja 

eletrônico, pois nesses casos o prazo será simples. Além disso, cada um terá o direito de 

promover o andamento do processo, sendo necessária a intimação de todos os 
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procuradores, a respeito dos atos processuais (CPC, art. 118). Isso independe do regime, 

valendo tanto para o simples quanto para o unitário. Mesmo no unitário, os litisconsortes 

podem ter advogados diferentes, e todos deverão ser intimados. 

***Considerações extraídas da obra Direito Processual Civil Esquematizado – Marcus 

Vinícius R. Gonçalves. 8ª ed., Saraiva: 2017. 

 

6.2 DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

 

Trata-se da possibilidade de um terceiro (isto é, alguém que, inicialmente, não 

participa da relação jurídica processual) integrar o processo, na defesa de interesses jurídicos 

próprios.  

Existem duas modalidades de intervenção em nosso ordenamento: 

 Intervenção espontânea: situação em que um terceiro, espontaneamente, 

busca adentrar em uma determinada relação jurídica processual; 

 Intervenção provocada: situação em que uma das partes do processo, chama 

um terceiro para integrar a demanda. 

Sendo assim, as modalidades de Intervenção de Terceiros no CPC/15 são: 

• Intervenções espontâneas: 

a) assistência; 

b) amicus curiae. 

• Intervenções provocadas: 

a) denunciação da lide; 

b) chamamento ao processo; 

c) incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

d) amicus curiae. 

Abaixo, cuidaremos de analisar cada uma dessas modalidades, em apartado. 

 

6.2.1 Assistência 

 

Trata-se da modalidade interventiva pela qual um terceiro, alheio ao processo, 

solicita seu ingresso na demanda para auxiliar uma das partes. Contudo, conforme a redação 

do Art. 119 do CPC, para que tal assistência se faça possível, é necessário existir interesse 

jurídico. 

Rege o CPC: 
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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. 

No que tange ao cabimento, imperioso ressaltar que a assistência pode ser admitida 

em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, contudo, o assistente receberá o 

processo no estado em que se encontra, na forma do Art. 119, parágrafo único do CPC. 

Quando um terceiro requer seu ingresso na lide, as partes têm o prazo de 15 dias para 

impugnar o pedido, situação na qual o juiz decidirá sem suspender o processo: 

Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do 

assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. 

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico 

para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. 

Da decisão sobre o pedido de assistência, é cabível o recurso de agravo de 

instrumento (ART. 1015, IX, CPC). 

São modalidades de assistência: 

 Assistência simples ou adesiva (arts. 121 a 123): quando um terceiro, dotado 

de interesse jurídico, deseja auxiliar uma das partes a obter uma sentença favorável, este deve 

fazer o pedido de assistência simples. Deste modo, exercerá os mesmos poderes e estará 

sujeito aos mesmos ônus que o assistido. Assim, se o assistido não recorrer de determinada 

decisão, o assistente não poderá fazê-lo. Exemplo de assistência simples: sublocação. 

Roga o CPC: 

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. 

Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a 

procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a 

ação ou transija sobre direitos controvertidos. 

 Assistência litisconsorcial ou qualificada (art. 124): nesta situação, por 

possuir interesse direto na demanda, o assistente é considerado litigante diverso do assistido, 

razão pela qual pode praticar atos sem subordinar-se aos atos praticados pelo assistido. 

Portanto, se não houver recurso do assistido, poderá o assistente recorrer. 

A esse respeito, dispões o CPC: 

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. 
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6.2.2 Denunciação da lide 

 

Denunciação da lide é a modalidade de intervenção na qual uma das partes que 

originaram o processo (autor ou réu), formula demanda contra terceiro, trazendo-o para dentro 

do processo. 

Assim sendo, pode-se dizer que a denunciação da lide nada mais é do que uma ação 

incidente em um processo já existente. 

As situações em que se admite denunciação da lide estão previstas no Art. 125 

do CPC. São elas: 

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; 

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo de quem for vencido 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. 

§ 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. 

No caso da denunciação feita pelo autor, já disposta na petição inicial, o denunciado 

poderá assumir a posição de litisconsorte e aditar a inicial, nos termos a seguir: 

Art. 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de 

litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, 

procedendo-se em seguida à citação do réu. 

Entretanto, a denunciação feita pelo réu (a mais comum) é realizada na contestação. 

O Art. 128 do CPC prevê 3 (três) consequências para essa situação: 

Art. 128. Feita a denunciação pelo réu: 

I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá 

tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado; 

II - se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua 

defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à 

ação regressiva; 
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III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o 

denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, 

pedir apenas a procedência da ação de regresso. 

Ao final, a sentença julgará sobre o pedido e a denunciação ao mesmo tempo. 

Em relação à sucumbência, se a ação principal for julgada improcedente, entende-se 

que a denunciação foi desnecessária, sendo assim o denunciante deve pagar as verbas 

sucumbenciais em relação ao denunciado. 

Outrossim, no caso de procedência da ação principal e denunciação do réu, tem-se 

que a sentença condena o réu a ressarcir o autor e também condena o denunciado a ressarcir o 

denunciante.  

Neste caso, nos moldes do parágrafo único do Art. 128, pode o autor requerer o 

cumprimento de sentença contra o denunciado, nos limites da condenação da ação de 

regresso. Veja-se: 

Art. 128. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se 

for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos 

limites da condenação deste na ação regressiva. 

 

6.2.3 Chamamento ao processo 

 

O chamamento ao processo é o direito do réu de chamar para integrar no pólo 

passivo da ação os corresponsáveis por determinada obrigação. 

Diferencia-se da denunciação da lide na medida em que, na denunciação da lide se 

tem a ação de regresso e deve-se demonstrar que o denunciado é que deverá responder pela 

condenação. Por outro lado, no chamamento ao processo, a condenação é solidária. 

Apenas o réu pode se utilizar desta modalidade, de modo que, portanto, não é 

obrigatória e visa a economia processual, já que não é necessário um novo processo de 

cognição exauriente para regular a corresponsabilidade. 

As hipóteses de cabimento do chamamento ao processo são as seguintes: 

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: 

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; 

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; 

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o 

pagamento da dívida comum. 
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Como se pode perceber das três hipóteses descritas no art. 130 supradescrito, o 

chamante é responsável pelo débito, mas também existem outros responsáveis (devedores 

solidários, fiadores, devedor principal). 

Só cabe o chamamento, frise-se, pelo réu, e a intervenção deverá ser apresentada na 

contestação, nos moldes do art. 131 do CPC: 

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será 

requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. 

Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção 

judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) meses. 

Por fim, a sentença que julgar procedente o pedido em face do réu-chamante também 

será título executivo para que aquele que pagar o débito possa exigi-lo do devedor principal 

ou dos demais codevedores, na proporção que couber a quem pagou. É o que roga o art. 132 

do CPC: 

Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu 

que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor 

principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes 

tocar. 

 

6.2.4 Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

 

Trata-se do procedimento necessário para que se permita a desconsideração da 

personalidade jurídica. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no 

cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial (CPC, art.134). O 

incidente é usado tanto na desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, para se 

chegar aos bens do sócio, como também na desconsideração da personalidade do sócio, para 

se chegar nos bens da pessoa jurídica (a chamada desconsideração inversa – CPC, art.133, 

§2º). 

O requerimento do incidente de desconsideração deverá demonstrar o preenchimento 

dos requisitos legais para a desconsideração (a saber: CDC, art.28, ou CC, art.50). 

Considerando que o CPC se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, a rigor técnico o 

incidente deveria ser também aplicado na Justiça do Trabalho (resta saber como será a 

jurisprudência trabalhista, mas a tendência é que não se aplique). 
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A instauração do incidente suspenderá o processo (CPC, art.134, §2º). O CPC prevê 

que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e 

requerer as provas cabíveis em até 15 dias (CPC, art.135).  

Concluída a instrução, se necessária, o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória, de modo que cabível agravo 

de instrumento (CPC, art.1.015, IV); se a decisão for proferida pelo relator, caberá agravo 

interno (CPC, art.136). É possível que, desde a petição inicial do processo de conhecimento já 

se pleiteie a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, não haverá necessidade 

de incidente, pois o tema será debatido no próprio processo principal. Assim, portanto, não 

será o caso de suspensão do processo (CPC, art.134, §3º).  

Acolhido o pedido de desconsideração, eventual alienação ou oneração de bens será 

considerada fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente (CPC, art.137). 

 

6.2.5 AMICUS CURIAE 

 

O CPC de 2015, inovando, passa a regular a figura do amicus curiae, ou ―amigo da 

Corte‖ (tradução literal). A proposta é que este terceiro, defendendo uma posição 

institucional, intervenha para apresentar argumentos e informações proveitosas à apreciação 

da demanda.  

O magistrado, 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 ser o amicus curiae – solicitar ou admitir 

a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação (CPC, art.138).  

Vale destacar que o interesse do amigo da Corte não é jurídico, mas institucional, 

moral, político, acadêmico, intelectual ou outro.  

O grande objetivo do amicus curiae é qualificar o contraditório.  

Admitido o amigo da Corte, o juiz definirá quais são seus poderes (CPC, art.138, 

§2º). A lei apenas prevê que o amicus curiae não poderá recorrer, salvo para embargar de 

declaração e no caso de julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, 

quando, portanto, admissíveis outros recursos (CPC, art.138, §§ 1ºe3º). 
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7. DOS ATOS PROCESSUAIS 

 

7.1 ASPECTOS GERAIS 

 

Atos processuais são verdadeiros atos jurídicos que movimentam a relação 

processual. De forma geral, estes atos independem de forma específica, exceto quando 

previsto em lei, e são de caráter público, exceto os que tramitam em segredo de justiça. 

ATOS QUE TRAMITAM EM SEGREDO DE JUSTIÇA 

a) em que o exija o interesse público ou social; 

b) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes; 

c) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à 

intimidade; 

d) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de 

carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na 

arbitragem seja comprovada perante o juízo. 

 

7.2 NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL 

 

Interessante novidade trazida pelo NCPC é possibilidade de as partes estabelecerem 

verdadeiros negócios jurídicos processuais. Trata-se da estipulação consensual de mudanças 

nos atos legalmente previstos, adaptando seus ônus, poderes, faculdades e deveres à realidade 

específica do caso em concreto, bem como o prazo dos respectivos atos. Tal possibilidade, 

contudo, atinge apenas os direitos disponíveis (que admitam autocomposição). 

 

7.3 PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ 

 

Os pronunciamentos do juiz se dividem em: 

a) sentenças: decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem 

como extingue a execução.  

b) decisão interlocutória: decisão que não põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum ou execução.  

c) despacho: demais provimentos praticados pelo juiz. 
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d) atos ordinatórios: atos desprovidos de qualquer caráter decisório (como juntada, 

ciência e vista), podendo ser praticado pelos demais servidores do tribunal. 

 

ORDEM CRONOÇÓGICA DOS JULGAMENTOS (ART. 12 CPC) 

Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. [...] 

§ 2° Estão excluídos da regra do caput: 

I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou 

de improcedência liminar do pedido; 

II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos; 

III - o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas 

repetitivas; 

IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932; 

V - o julgamento de embargos de declaração; 

VI - o julgamento de agravo interno; 

VII - as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça; 

VIII - os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal; 

IX - a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. 

 

•  O juiz proferirá: 

• I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias; 

• II - as decisões interlocutórias no prazo de 
10 (dez) dias; 

• III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) 
dias. 

Prazos para os 
pronunciamentos 
judiciais (art. 226 

CPC) 
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7.4 DOS PRAZOS 

 

Necessário apontar algumas regras gerais acerca dos prazos para prática dos atos 

processuais:

 

Aspectos gerais 
acerca dos 

prazos 

São contados em dias úteis, inclusive 
sob o rito da Lei n. 9.099/95 

quando a lei for omissa e o juiz não 
determinar prazo específico, este será de 

5 dias 

o prazo começa a contar no dia útil seguinte ao da 
publicação. A data de publicação é considerada o 

dia útil posterior à data de disponibilização da 
informação no Diário Eletrônico 

Será considerado tempestivo o ato 
praticado antes do termo inicial do prazo 

 a parte poderá renunciar ao prazo estabelecido 
exclusivamente em seu favor, desde que o faça 

de maneira expressa 

os prazos serão contados excluindo o dia do 
começo e incluindo o dia do vencimento, salvo 

disposição em contrário 

Havendo mais de um intimado, o 
prazo para cada um é contado 

individualmente 

Suspende-se o curso do prazo processual nos dias 
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, 

não se realizando audiências nem sessões de julgamento 
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7.4.1 Benefícios de prazo 

 

O Ministério Público (art. 180, caput), a Fazenda Pública (art. 183) e a Defensoria 

Pública (art. 186) gozarão de prazo em dobro para manifestar-se nos autos. Esse dispositivo 

não ofende o princípio constitucional da isonomia, porque a quantidade de processos em que 

atuam é maior do que a comum, razão pela qual fazem jus a um prazo maior, para contestar e 

responder. 

A Fazenda Pública, a que a lei se refere, abrange todas as pessoas jurídicas de direito 

público: União, Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. 

ATENÇÃO! 

Não têm privilégio de prazo as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista, pessoas jurídicas de natureza privada. 

 

Também têm privilégio de prazo os escritórios de prática jurídica das faculdades de 

Direito reconhecidas na forma da lei e as entidades que prestam assistência jurídica gratuita 

em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública (art. 186, § 3º, CPC). 

 

• Art. 231.  Salvo disposição em sentido diverso, considera-se 
dia do começo do prazo: 

• I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, 
quando a citação ou a intimação for pelo correio; 

• II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, 
quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; 

• III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando 
ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; 

• IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, 
quando a citação ou a intimação for por edital; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 

Termo 
inicial de 
contagem 
dos prazos 
(art. 231 

CPC) 
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Por último, registre-se que, quando houver litisconsortes que tenham diferentes 

procuradores, todos os prazos legais ser-lhe-ão contados em dobro: para contestar, recorrer, 

contrarrazoar e falar nos autos em geral. 

Nesse ponto, muita atenção: é preciso que os procuradores sejam diferentes e que 

não pertençam ao mesmo escritório de advocacia (art. 229). 

No caso de litisconsortes com procuradores diferentes e de escritórios 

distintos, ainda assim não haverá prazo em dobro nas seguintes 

hipóteses: 

a) no caso de processo em autos eletrônicos (art. 229, § 2°, CPC); 

b) feitos em processamento perante o Juizado Especial (Lei n. 

9.099/95), porque é incompatível com a celeridade do procedimento. 

c) em recurso, quando só um dos litisconsortes houver sucumbido 

(Súmula n° 641 STF). 

 

7.5 COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS 

 

A comunicação dos atos processuais ocorre basicamente de duas formas: por citação 

ou intimação. 

A citação é o ato pelo qual a parte é convocada a integrar o polo passivo da ação, 

inaugurando-se a relação processual (triangular) e, consequentemente, dando origem ao 

processo. 

A intimação, por sua vez, é a comunicação sobre todos os demais atos processuais.  

 Citação 

A validade do processo depende da citação, sendo este nulo caso haja irregularidade 

insanável no ato citatório. Contudo, a legislação considera tal vício sanável se a parte se 

apresenta tempestivamente para apresentar contestação ou embargos à execução. 

Há apenas duas situações que admitem a dispensa da citação: no caso de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

ATENÇÃO! 

NCPC, art. 240: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. 

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, 

ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da 

ação. 
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A citação deve ser feita pessoalmente, ou na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu. 

Ademais, a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o 

executado ou o interessado, salvo nas situações excepcionais em que não se admite a citação, 

que são as seguintes: 

a) de quem estiver participando de ato de culto religioso; 

b) 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 dias 

seguintes; 

c) de noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento; 

d) de doente, enquanto grave o seu estado. 

e) quando o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. 

Meios de citação  

A legislação prevê uma ordem de meios a serem prioritariamente utilizados para 

citação. O primeiro deles é o correio. Caso este não seja possível, poderá ser enviado oficial 

de justiça para realização da citação. Se o citando comparecer em cartório, a citação é feita 

pelo escrivão. Há ainda a possibilidade de citação por meio eletrônico.  

Citação por edital e por hora certa 

A citação por edital e por hora certa são formas de citação que se aplicam ao caso em 

que o réu não é encontrado. Contudo, estes dois meios se aplicam em situações distintas.  

1) Caso o paradeiro do réu seja desconhecido, incerto ou inacessível  citação por 

edital. Em caso de ausência de contestação, é nomeado curador especial para apresentá-la 

(defensoria pública).  

2) Caso haja suspeita de que o réu oculta seu paradeiro ou evita ser citado  citação 

por hora certa. Em caso de ausência de contestação, o réu é considerado revel. 

EM RESUMO: 

Local desconhecido, incerto, inacessível  edital  curador especial 

Se oculta  hora certa  revelia  curado especial 

 

Cartas 

Trata-se de instrumentos que visam à comunicação de atos processuais (seja citação 

ou intimação) em comarcas distintas da que corre a ação. São os seguintes casos: 
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Artigos relevantes (NCPC): 

Art. 261.  Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à 

facilidade das comunicações e à natureza da diligência. 

Art. 262.  A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser 

ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se 

praticar o ato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartas 
Precatórias 

enviadas de uma comarca para outra. 

Cartas de Ordem 
enviadas de um juízo de instância maior a um 

juízo de instância menor. 

Cartas 
Rogatórias 

enviadas de uma comarca brasileira para 
jurisdição estrangeira. 



 

 

48 

MINHA OAB 
www.minhaoabonline.com.br 

8. DAS NULIDADES 

 

No processo civil, as nulidades são dividas em dois grandes grupos: 

a) Nulidades relativas: trata-se de nulidades que atingem apenas algum propósito 

entre as partes, de modo que podem ser sanadas. Ademais, as nulidades relativas apenas 

podem ser reconhecidas pelo juízo após alegação pela parte prejudicada. 

b) Nulidades absolutas: trata-se de nulidades que atingem um propósito que envolve 

interesse público, sendo considerado de extrema relevância para o processo, não podendo ser 

simplesmente convalidada. As nulidades absolutas podem ser alegadas pelas partes e 

reconhecidas de ofício pelo juízo. 

Importante ressaltar que a nulidade não pode ser alegada pela parte que lhe deu 

causa, até porque, como é cediço, a ninguém é dado valer-se da sua própria torpeza. 

Ademais, a nulidade apenas atinge ato em que seja comprovado que houve prejuízo à 

parte. No caso das nulidades absolutas, contudo, este prejuízo é presumido, embora admita 

prova em contrário.  

O NCPC determina ainda que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade 

em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278), salvo se se tratar das 

nulidades que o juiz deva declarar de ofício (par. único). O ato anulado ocasiona também a 

anulação dos atos que dele decorreram. 

Seguem breves considerações que bem resumem os pontos atinentes às nulidades: 

TIPO DE 

VÍCIO 

QUANDO 

OCORRE? 

CONSEQUÊNCIAS RECONHECIMENTO E 

REGULARIZAÇÃO 

 

Atos 

meramente 

irregulares 

 

 

Decorrem da 

inobservância de 

formalidade não 

relevante. 

 

Nenhuma. 

 

Desnecessário. 

 

 

Nulidades 

relativas 

 

Inobservância de 

forma estabelecida 

em benefício de 

uma das partes. 

Deve ser alegada pelo 

prejudicado na 

primeira 

oportunidade, sob 

pena de preclusão. Só 

será declarada se 

trouxer prejuízo para 

o litigante que a 

alegar. 

 

O reconhecimento depende 

de alegação pela parte 

prejudicada e implicará 

retificação ou renovação do 

ato. 
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Nulidades 

absolutas 

 

 

Inobservância de 

forma estabelecida 

em razão do 

interesse público. 

 

Pode ser conhecida 

de ofício no curso 

do processo e não 

preclui, exceto 

depois de 

transcorrido in albis 

o prazo de ação 

rescisória. 

Se o juiz, de ofício ou a 

requerimento, reconhecer a 

nulidade, determinará que o 

ato viciado e os 

subsequentes dele 

dependentes sejam 

renovados. Depois de 

encerrado o processo, 

poderá caber ação 

rescisória, no prazo de dois 

anos. 

 

 

 

Ineficácia 

 

 

 

 

 

 

 

Inobservância de 

forma essencial, 

estrutural, que 

constitua 

pressuposto 

processual de 

eficácia. 

 

 

Pode ser conhecida no 

curso do processo e 

não preclui nunca, 

podendo ser alegada a 

qualquer tempo. 

Verificado o vício no curso 

do processo, o juiz 

determinará o necessário 

para saná-lo, mandando que 

o ato viciado e os 

subsequentes sejam 

renovados. Se o processo 

estiver concluído, poderá 

ser alegado em ação 

declaratória de ineficácia, 

impugnação ao 

cumprimento de sentença 

ou em embargos à 

execução. 

***Quadro extraído da obra Direito Processual Civil Esquematizado – Marcus Vinícius R. 

Gonçalves. 8ª ed., Saraiva: 2017. 
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9. TUTELA PROVISÓRIA 

 

Tratadas no antigo código como ações autônomas, as tutelas provisórias passaram, a 

partir do NCPC, a integrar a própria ação principal. Trata-se de medida sumária e não 

definitiva que visa antecipar a uma das partes algum tipo de provimento jurisdicional. 

Portanto: 

a) Medida sumária: porque baseia-se em cognição sumária (e não em cognição 

exauriente), sem exame aprofundado da matéria objeto da demanda, mas em mero juízo de 

probabilidade. 

b) Medida não definitiva: porque o julgamento da tutela provisória não esgota a 

ação, tratando-se de medida que pode ser revogada ou modificada a qualquer momento. 

Assim, o temo ―tutela provisória‖ pode ser conceituado como a tutela diferenciada, 

emitida em cognição superficial e caráter provisório, que satisfaz antecipadamente ou 

assegura e protege uma ou mais pretensões formuladas, e que pode ser deferida em situação 

de urgência ou nos casos de evidência. 

 

9.1 CLASSIFICAÇÕES DAS TUTELAS PROVISÓRIAS 

 

A tutela provisória pode ser classificada pela sua natureza, fundamentação ou 

momento em que requerida. Conforme a natureza, pode ser antecipada ou cautelar; quanto à 

fundamentação, de urgência ou de evidência; e quanto ao momento de concessão, antecedente 

ou incidental. Cada uma dessas classificações será examinada em seguida. 

 Tutelas provisórias antecipada e cautelar 

A satisfatividade é o critério mais útil para distinguir a tutela antecipada da cautelar. 

As duas são provisórias e têm requisitos muito assemelhados, relacionados à urgência. Mas 

somente a primeira (antecipada) tem natureza satisfativa, permitindo ao juiz que já defira os 

efeitos que, sem ela, só poderia conceder no final. Na cautelar, o juiz não defere, ainda, os 

efeitos pedidos, mas apenas determina uma medida protetiva, assecurativa, que preserva o 

direito do autor, em risco pela demora no processo. 

Com isso, o que há de mais característico na tutela antecipada é que ela, 

antecipadamente, satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão formulada pelo autor, 

concedendo-lhe os efeitos ou consequências jurídicas que ele visou obter com o ajuizamento 

da ação. Se postulou a condenação, o juiz, antecipando a tutela, permitirá ao credor obter 

aquilo que da condenação lhe resultaria. 
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Já a tutela provisória cautelar, por sua vez, não satisfaz, no todo ou em parte, a 

pretensão do autor. O juiz não concede, já, o que só seria deferido ao final, mas determina 

providências de resguardo, proteção e preservação dos direitos em litígio. 

Se há coincidência entre o provimento final e aquele deferido em sede provisória, 

haverá tutela satisfativa; se não, se a medida apenas protege, preserva o direito, sem antecipar 

os efeitos da futura sentença, será cautelar. Nem sempre será fácil tal distinção, e ao juiz 

caberá decidir e definir qual a tutela provisória mais adequada para cada caso concreto, na 

forma do art. 297, caput, do CPC. 

 

 Tutelas provisórias de urgência e de evidência 

Essa é a classificação que leva em conta os fundamentos pelos quais o juiz pode 

deferir a tutela provisória. Ao concedê-la, ele deverá fundamentar a decisão na urgência ou 

evidência. 

A tutela será de urgência quando houver ―elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo‖ (CPC, art. 300, caput). 

Os requisitos são o fumus boni juris, isto é, a probabilidade do direito, e o periculum in 

mora, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável 

ou de difícil reparação. De que forma o perigo poderá ser arredado? Ou pela satisfação 

antecipada do direito, ou pelo deferimento de medida protetiva. 

Mas há também a possibilidade de a tutela provisória estar fundada em evidência, 

caso em que ela será sempre satisfativa. É o legislador quem define quais são as situações 

consideradas indispensáveis para que o juiz defira a tutela de evidência. Elas estão 

• Imagine-se, por exemplo, que o autor corra um 
grave risco de não receber determinado valor. A 
tutela satisfativa lhe concederá a possibilidade de, 
desde logo, promover a execução do valor, em 
caráter provisório, alcançando-se os efeitos 
almejados, que normalmente só seriam obtidos com 
a sentença condenatória. 

• Já por meio de tutela cautelar, o autor pode arrestar 
bens do devedor, preservando-os em mãos de um 
depositário para, quando obtiver sentença 
condenatória e não houver recurso com efeito 
suspensivo, poder executar a quantia que lhe é 
devida. A tutela cautelar não antecipa os efeitos da 
sentença, mas determina uma providência que 
protege o provimento, cujos efeitos serão alcançados 
ao final. 

Exemplos 
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enumeradas nos quatro incisos do art. 311 do CPC, e são muito diferentes daquelas exigidas 

na tutela de urgência. Veja-se: 

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. 

Portanto, a tutela provisória classificada como de evidência não tem por fim afastar 

um perigo, e será deferida mesmo que ele não exista (art. 311, par. único, CPC). Para 

compreender a sua finalidade, é preciso lembrar que é normalmente o autor quem sofre com a 

demora no processo, pois é ele quem formula a pretensão, que permanece não atendida até o 

final (ou até determinada fase). Cabe ao autor, em regra, suportar os ônus da demora. A tutela 

de evidência inverte esse ônus, o que ocorre nas hipóteses dos incisos II e IV do art. 311. 

RESUMO 

Tutela provisória de urgência antecipada  concede antecipadamente 

tutela principal (fumus bonui iuris + periculum in mora). 

Tutela provisória de urgência cautelar  concede tutela acautelar distinta 

da tutela principal (fumus boni iuris + periculum in mora). 

Tutela provisória de evidência  concede antecipadamente tutela principal 

(fumus bonis iuris de acordo com o previsto legalmente). 

 

 Tutelas provisórias de urgência antecedentes e incidentais 

Em nenhuma hipótese haverá a formação de processo autônomo para a concessão de 

tutela provisória. Não existem mais os processos cautelares preparatórios ou incidentes, 

regulados no Livro III do CPC de 1973. 

Na no atual Codex, como visto, a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou 

evidência. A tutela de evidência será sempre incidental, nunca antecedente. Mas a de 

urgência poderá ser incidental ou antecedente. 
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Em relação à incidental, não haverá nenhuma dificuldade: como o processo principal 

já foi ajuizado, a medida será requerida no seu bojo (na própria petição inicial ou em 

manifestação própria no curso da demanda) quando se apresentar uma situação de urgência. 

Já a tutela antecedente é aquela formulada antes que o pedido principal tenha sido 

apresentado ou, ao menos, antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação 

completa, de modo que o autor formulará o pedido cautelar antes de apresentar o principal. 

Ao requerê-la, deverá apenas indicar qual será a pretensão principal, expondo de maneira 

sumária o direito que se visa assegurar. Não há, pois, um processo antecedente a outro, mas 

um pedido antecedente ao outro no mesmo processo. 

Muita atenção no ponto a seguir: 

PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECEDENTE 

Uma vez requerida a tutela antecedente, o autor terá um prazo 

para aditar a inicial e apresentar o seu pedido principal. Todavia, 

ocorre que esse prazo variará de acordo com a natureza da tutela 

(de evidência) pleiteada: 

1 - Se satisfativa/antecipada, o autor deverá aditar a petição 

inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de 

novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 

15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar (art. 

303, I, CPC); 

2 - Se cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo 

autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado 

nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. 

 

9.1.1 O significado do termo “liminar” 

 

A expressão ―liminar‖ traduz a ideia de algo que é concedido ab initio, no limiar 

inicial do processo. A sua origem é latina (liminare — da soleira), e o seu significado está 

associado a algo que é posto à entrada, no início, como aquilo que antecede alguma coisa. 

Não há dúvidas de que as tutelas provisórias de urgência — antecipada ou cautelar 

— podem ser concedidas liminarmente, no início, no limiar do processo. Também as de 

evidência, ressalvadas as hipóteses do art. 311, I e IV, do CPC. 
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Além disso, ainda que não tenham sido deferidas em caráter liminar, elas podem ser 

concedidas a qualquer tempo, mesmo na fase de sentença, e até mesmo depois dela. Ainda 

assim, serão anteriores à solução final, definitiva do processo. 

Desse modo, a expressão ―liminar‖ nada revela sobre a natureza da medida 

concedida, que pode ser cautelar ou satisfativa, dependendo da relação que guarde com o 

provimento final. 

De qualquer sorte, a legislação reserva as expressões “liminar” ou 

“liminarmente” para as medidas que tenham sido deferidas ab initio, antes do 

comparecimento do réu ao processo. 
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10. FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO 

 

10.1 FORMAÇÃO 

 

A formação do processo se concretiza com a citação da parte ré, apesar de, como já 

visto, os efeitos poderem retroagir desde a petição inicial. Exemplo disso é a suspensão da 

prescrição: embora esta ocorra efetivamente apenas após o despacho de citação do réu, 

considera-se suspensa a prescrição desde a petição inicial.  

Contudo, em relação ao réu, os efeitos apenas serão produzidos após sua devida 

integração na relação processual, isto é, quando de sua citação. 

 

10.2 SUSPENSÃO 

 

A suspensão do processo, por sua vez, ocorre nas hipóteses definidas legalmente 

(NCPC, art. 313): 

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu 

representante legal ou de seu procurador; 

II - pela convenção das partes  máximo de 6 meses 

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; 

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; 

V - quando a sentença de mérito: 

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de 

inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente  

máximo de 1 ano 

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a 

produção de certa prova, requisitada a outro juízo  máximo de 1 ano 

VI - por motivo de força maior; 

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da 

navegação de competência do Tribunal Marítimo; 

VIII - nos demais casos que este Código regula. 

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo 

processo constituir a única patrona da causa  30 dias         

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da 

causa e tornar-se pai  8 dias 
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IMPORTANTE 

No caso da ação civil depender do conhecimento de fato delituoso, o juiz 

poderá suspender a ação pelo prazo máximo de 1 ano. Tal suspensão, por sua 

vez, depende de que a ação penal seja promovida em até 3 meses. 

 

Artigo importante: CPC, Art. 314.  Durante a suspensão é vedado praticar qualquer 

ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de 

evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. 

 

10.3 EXTINÇÃO 

 

A extinção do processo ocorre por pronunciamento de sentença, com ou sem 

resolução de mérito. Antes de extinguir a ação sem resolução de mérito, contudo, o juiz deve 

conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, caso seja possível. 
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11. PROCESSO E PROCEDIMENTO 

 

Enquanto o processo engloba todo o conjunto de atos que se alonga no tempo, 

estabelecendo uma relação duradoura entre os personagens da relação processual, o 

procedimento consiste na forma pela qual a lei determina que tais atos sejam encadeados. 

O CPC/15 prevê as seguintes espécies de ―processos‖: a) processo de conhecimento 

(arts. 318 a 538); e b) processo de execução (arts. 771 a 925). Os procedimentos especiais 

(arts. 539 a 770), diga-se, fazem parte do processo de conhecimento, mas com rito 

diferenciado. Ademais, o processo cautelar é banido, sendo que a tutela cautelar passa a ser 

disciplinada, juntamente com a tutela antecipada, conforme abordado em tópico próprio. 

O CPC também abole a figura do procedimento sumário, remanescendo (no CPC) 

unicamente o procedimento comum dentro do processo de conhecimento. 

Assim, tem-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de 
conhecimento 

Tem por objetivo solucionar os conflitos trazidos 
pelas partes.  

Processo de 
execução 

Dar efetividade ao titulo executivo judicial 
(sentença) ou trajudicial, entregando o bem da vida 

a quem de direito.  

Procedimentos 
especiais 

Solucionar conflitos em casos específicos, arrolados 
pela lei (integram os processos de conhecimento, 

mas sob ritos distintos / diferenciados) 
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12. PROCESSO DE CONHECIMENTO 

 

12.1 PROCEDIMENTO COMUM 

 

É o procedimento padrão prescrito pelo Código de Processo Civil (arts. 318 a 512), 

aplicável sempre que não se preveja procedimento especial a ser seguido, possuindo, ainda, 

caráter subsidiário, aplicando-se suas regras de forma supletiva aos procedimentos especiais e 

ao processo de execução, no caso de lacuna (art. 318, § único). 

Portanto, os processos que observarão o procedimento comum são identificados por 

exclusão: todos aqueles para os quais a lei não tenha previsto o especial. 

O CPC trata do procedimento comum a partir do art. 319, dividindo-o em quatro 

fases: a postulatória, na qual o autor formula sua pretensão por meio da petição inicial e o 

réu apresenta a sua resposta; a ordinatória (ou saneadora), em que o juiz saneia o processo e 

aprecia os requerimentos de provas formulados pelas partes; a instrutória, em que são 

produzidas as provas necessárias ao convencimento do juiz; e a decisória. 

 

12.2 PETIÇÃO INICIAL 

 

A petição inicial é peça que dá início à tramitação das demanda, fixando os limites 

subjetivos e objetivos da lide. 

Tal manifestação precisa preencher requisitos mínimos, indicando (art. 319): I) juízo 

a que é dirigida; II) nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, 

número do CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu; III) 

fatos e fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir); IV) pedido, com suas 

especificações; V) valor da causa; VI) provas com que o autor pretende demonstrar a verdade 

dos fatos alegados; VII) opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou 

de mediação. Além de estar "instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação" (art. 320). 

"Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição 

inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção" (art. 319, §1°), sendo que a 

petição inicial não será indeferida pelo não cumprimento de tal exigência em duas hipóteses: 

I) caso seja possível a citação do réu a despeito da falta de informações (§2°); II) caso a 

obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça" 

(§3°). 
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Ausente alguma das características acima, o juiz intimará o autor para que emende a 

petição inicial, sanando irregularidades em 15 (quinze) dias, ''indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado", sob pena de indeferimento da exordial (arts. 321 e 485, I 

c/c art. 295). 

Quanto aos pedidos formulados pelo autor, o Código de Processo Civil, em seus arts. 

322 a 329, elenca algumas regras. Citando-se a principal delas: "o pedido deve ser certo" 

(art. 322) e "determinado" (art. 324), com raras exceções legais, para que o réu possa 

exercer de forma ampla seu direito de defesa consagrado constitucionalmente (art. 5°, LV). 

Os arts. 325 a 329 dizem respeito à cumulação de pedidos e suas diversas 

configurações: a) pedidos alternativos, "quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder 

cumprir a prestação de mais de um modo" (art. 325); b) pedidos sucessivos ou subsidiários, "a 

fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior" (art. 326); c) 

cumulação simples de pedidos, quando há a formulação de mais de um pedido na petição 

inicial contra o réu, sem que um influencie no desfecho do outro (arr. 327). 

ATENÇÃO! 

Requisitos para a cumulação de pedidos: 

i) os pedidos devem ser compatíveis entre si; 

ii) o mesmo juízo deve ser competente para conhecer de todos; 

iii) o mesmo tipo de procedimento deve ser o adequado para rodos os pedidos, 

facultada a opção pelo procedimento ordinário, no caso de discrepância (art. 327, 

§§ 1° e 2°). 

 

12.3 RESPOSTA DO RÉU 
 

Os arts. 335 a 343 passam a disciplinar as respostas passíveis de serem apresentadas 

pelo réu: 

 contestação, como peça de defesa dos fatos e direitos alegados na petição inicial. 

Está para o réu assim como a petição inicial está para o autor; 

 reconvenção, destinada a formular pedidos contra o autor na própria ação. É um 

meio de contra-ataque do réu (reconvinte) contra o autor (reconvindo) 

O prazo para o oferecimento das respostas é único de 15 (quinze) dias – arts. 335 e 

343, §1°. Baixo, abordar-se os principais aspectos de cada uma 
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12.3.1 Contestação 

 

Na forma do art. 336 do CPC, "incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria 

de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e 

especificando as provas que pretende produzir". 

Esse dispositivo consagra o princípio da eventualidade, em relação ao direito de 

defesa: cumpre ao réu, na própria contestação, apresentar todas as razões que possam levar ao 

desacolhimento do pedido, ainda que não sejam compatíveis entre si. Todas as razões de 

defesa devem, em suma, estar concentradas na contestação, uma vez que o réu não terá outra 

oportunidade de alegá-las. 

Assim, além do mérito (fato ou fundamento principal no qual se escora a petição 

inicial do autor), incumbe ao réu, na contestação, alegar as chamadas ―defesas processuais‖, 

que podem ser de duas espécies: as de acolhimento que implique a extinção do processo; ou 

as de acolhimento que resulte apenas em sua dilação. Estão disciplinadas no art. 337: 

 

 

 

"Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas" (art. 341). Trata-

se do ônus da impugnação especificada dos fatos pelo réu, sob pena de lhe ser aplicado o 

efeito material da revelia, com as seguintes exceções: a) se não for admissível, a seu respeito, 

• I - inexistência ou nulidade da citação; 

• II - incompetência absoluta e relativa; 

• III - incorreção do valor da causa; 

• IV - inépcia da petição inicial; 

• V - perempção; 

• VI - litispendência; 

• VII - coisa julgada; 

• VIII - conexão; 

• IX - incapacidade da parte, defeito de 
representação ou falta de autorização; 

• X - convenção de arbitragem; 

• XI - ausência de legitimidade ou de interesse 
processual; 

• XII - falta de caução ou de outra prestação que a 
lei exige como preliminar; 

• XIII - indevida concessão do benefício de 
gratuidade de justiça. 

Preliminares 
de 

Contestação 
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a confissão (p.ex., fatos relativos a direitos indisponíveis, art. 351); b) petição inicial 

desacompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato; c) se os 

fatos estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. 

ATENÇÃO! 

O ônus da impugnação específica não se aplica ao defensor público, ao 

advogado dativo e ao curador especial (art. 341, parágrafo único), os quais 

podem contestar por negativa geral, sem especificar as razões da defesa.  

 

Importante lembrar que, teoricamente, após a contestação opera-se a preclusão 

quanto à apresentação de novas alegações de defesa, bem como no tocante à produção de 

provas não requeridas, com três exceções (art. 342): a) relativas a direito superveniente; b) 

quando competir ao juiz conhecer delas de ofício (matérias de ordem pública); c) quando, por 

expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 

Quanto ao mérito da ação, pode o réu, na contestação, reconhecer ou não o fato em 

que se fundou a ação. Mesmo reconhecendo, pode requerer a improcedência da ação opondo 

outro fato que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme orienta 

o art. 350 do CPC. 

Mais algumas novidades trazidas pelo Novo Código de Processo Civil: 1 –  a 

nomeação à autoria, antes classificada como espécie de intervenção de terceiros no processo, 

é absorvida como alegação a ser formulada na contestação, conforme arts. 338 e 339; 2 – no 

caso de alegação de incompetência absoluta ou relativa como preliminar em contestação, esta 

"poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado 

ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico" (art. 340). 

 

12.3.2 Reconvenção 

 

Representa a formulação pelo réu, nos próprios autos, de "pretensão própria, conexa 

com a ação principal ou com o fundamento da defesa". 

Oferecida a reconvenção (art. 343 CPC), o autor será intimado "na pessoa de seu 

advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias" (art. 343, §1°). Por possuí 

caráter de autonomia, a reconvenção não se extingue com eventual desistência da ação pelo 

autor originário ou extinção dos pedidos inicialmente formulados (§2°). 

Novidades do NCPC em matéria de reconvenção: 1) possibilidade de apresentação 

independente de contestação (art. 343, §6°); 2) possibilidade de proposição contra autor e 
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terceiro (art. 343, §3°); 3) possibilidade de apresentação pelo réu em litisconsórcio com 

terceiro (art. 343, §4°); 4) "se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar 

ser titular de direito em face do substituído e a. reconvenção deverá ser proposta em face do 

autor, também na qualidade de substituto processual" (art. 343, §5°). 

 

12.3.4 Revelia 

 

O termo ―revelia‖ diz respeito às consequências jurídicas decorrentes da não 

apresentação de defesa pelo réu (ausência de contestação), quando devidamente citado. 

Com efeito, não se pode confundir a revelia, isto é, o estado processual daquele que 

não apresentou contestação, com os efeitos dela decorrentes. 

Assim, são dois os efeitos da revelia: 

1 – o efeito processual: prescrito pelo art. 346 do CPC, tem-se que "os prazos contra 

o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial"; 

2 – o efeito material: "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor" (art. 344). 

 

• Os casos de não incidência do efeito material da 
revelia estão elencados nos art. 341 e 345 do CPC. 
Vamos pela ordem inversa: 

 

•  Art. 345.  A revelia não produz o efeito mencionado 
no art. 344 se: 

• I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a 
ação; 

• II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 

• III - a petição inicial não estiver acompanhada de 
instrumento que a lei considere indispensável à prova 
do ato; 

• IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem 
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 
constante dos autos. 

• Art. 341.  Incumbe também ao réu manifestar-se 
precisamente sobre as alegações de fato constantes 
da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 
impugnadas, salvo se: 

• I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; 

• II - a petição inicial não estiver acompanhada de 
instrumento que a lei considerar da substância do ato; 

• III - estiverem em contradição com a defesa, 
considerada em seu conjunto. 

Atenção! 
Há 

hipóteses 
em que o 

efeito 
material da 
revelia não 

será 
aplicado. 



 

 

63 

MINHA OAB 
www.minhaoabonline.com.br 

 

Outrossim, registre-se que a presunção de veracidade decorrente do efeito material 

da revelia· é meramente relativa, podendo ser afastada dentro do princípio do livre 

convencimento motivado do magistrado (art. 131). 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ 

"A revelia caracterizada pela ausência de contestação ou a apresentação 

intempestiva desta, não conduz à procedência do pedido deduzido na demanda 

consignatória, salvo se verificado pelo magistrado que, do exame das provas 

colacionadas aos autos suficientes ao seu convencimento, resulte a presunção de 

veracidade dos fatos [...]" (REsp 984.897/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009). 

 

Outro ponto importante: não há confundir revelia com contumácia! 

ATENÇÃO! 

A revelia é a omissão do réu, que não se contrapõe ao pedido formulado na 

inicial. 

Já a contumácia é a inércia de qualquer das partes, que deixa de praticar um ato 

processual que era ônus seu. Só o réu pode ser revel; jamais o autor. Mas 

contumaz pode ser qualquer das partes. 

A revelia, portanto é uma espécie do gênero contumácia, específica para a 

hipótese de o réu não apresentar defesa.  

 

12.4 JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO 

 

Em atendimento aos postulados de economia processual e eficiência, o Novo Código 

de Processo Civil determina que, uma vez finalizada a etapa / fase postulatória (que vai da 

propositura da demanda com a petição inicial até o oferecimento da contestação – ou não, 

com a revelia), o juiz profira desde logo sentença, com ou sem julgamento de mérito da ação 

(art. 354). Cuida-se do julgamento antecipado de mérito, possível nos seguintes casos (art. 

355): 

a) não houver necessidade de produzir outras provas além daquelas já anexadas ao 

processo; 

b) o réu for revel, ocorrer o efeito material da revelia e não houver requerimento de 

prova. 
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Inovando, o CPC/15 criou a figura do "julgamento antecipado parcial do mérito" 

(art. 356), possível quando "um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles‖: I – 

mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento. "A decisão 

proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento (§5°), sendo que a 

parte vencedora poderá, desde logo, liquidá-la ou executá-la, "ainda que haja recurso contra 

essa interposto" (§2°), podendo "ser processados em autos suplementares, a requerimento da 

parte ou a critério do juiz" (§4°). 

Caso não seja hipótese de julgamento do processo no estado em que se encontra 

(julgamento antecipado de mérito e julgamento antecipado parcial de mérito), deverá o juiz, 

em decisão de saneamento e de organização do processo" (art. 357): I – resolver as 

questões processuais pendentes; II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III – definir a distribuição 

do ônus da prova, "observado o art. 373 (distribuição dinâmica do ônus da prova)"; IV – 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V – designar, se 

necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Novidades do CPC/15, trazidas pelo art. 357: 1 – "as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão 

se torna estável" (§1°); 2 – "as partes podem apresentar ao juiz, para homologação, 

delimitação consensual das questões de faro e de direito a que se referem os incisos II e IV, a 

qual, se homologada, vincula as partes e o juiz" (§2°); 3 – se a causa apresentar complexidade 

em matéria de fato ou de direito) deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja 

feito em cooperação com as partes) oportunidade em que o juiz) se for o caso, convidará as 

partes a integrar ou esclarecer suas alegações" (§3°). 

 

12.5 DAS PROVAS 

 

Por conceito, provas são os meios utilizados para formar o convencimento do juiz a 

respeito de fatos controvertidos que tenham relevância para o processo. 

Em suma, a controvérsia pode ser exclusivamente de direito, ou também de fato. No 

primeiro caso, não há necessidade de provas (exceto os casos excepcionais do art. 376, em 

que o juiz pode exigir a comprovação da vigência e do teor do direito municipal, estadual, 

estrangeiro ou consuetudinário). Mas se houver fatos controvertidos, às partes será dada a 

oportunidade de comprová-los. Aí a necessidade de produção probatória a cargo das partes. 
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Ademais, é certo que a prova pertence ao processo, e não às partes, consagrando o 

conhecido princípio da comunhão da prova (ou aquisição processual). Sobre isso, basta ver 

a dicção do art. 371 do CPC, ao prever que ―o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento‖. 

 

12.5.1 Do objeto e classificação das provas 

 

O objeto da prova são os fatos controvertidos relevantes para o julgamento do 

processo, direcionados, repita-se, ao convencimento do juiz. 

Ademais, as provas podem assim ser classificadas: 

 

 

 

 

 

Quanto ao objeto: 

Provas diretas: aquelas que se ligam diretamente ao fato que se 

pretende demonstrar, como o recibo ao pagamento ou o 

instrumento ao contrato; 

Provas indiretas: aquelas que não se prestam a demonstrar 

diretamente o fato a ser provado, mas algum outro fato a ele 

ligado e que, por meio de induções ou raciocínios, poderá levar à 

conclusão desejada. Exemplo: testemunhas que declaram estar o 

litigante viajando, em determinada data, e em razão disso não 

podendo ser ele o autor da conduta lesiva. 

 

 

Quanto ao sujeito: 

Prova pessoal: é aquela prestada por uma pessoa a respeito de 

um fato, como a ouvida de testemunhas ou o depoimento pessoal 

das partes; 

Prova real: é a obtida pelo exame de determinada coisa, como a 

inspeção judicial ou perícia feita sobre ela. 

 

Quanto à forma: 

Prova oral: é a colhida verbalmente, como os depoimentos das 

partes e das testemunhas; 

Prova escrita: é a que vem redigida, como os documentos e 

perícias. 

***Quadro extraído da obra Direito Processual Civil Esquematizado – Marcus Vinícius R. 

Gonçalves. 8ª ed., Saraiva: 2017. 
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12.5.2 Fatos que não precisam ser comprovados 

 

Mesmo sendo dito que o objeto da prova são os fatos controvertidos relevantes para 

o julgamento do processo, direcionados ao convencimento do juiz, ainda assim há alguns que 

não precisam ser comprovados. 

Esta é a previsão do art. 374 do CPC: 

 

 

 

Fatos notórios: 

São aqueles do conhecimento geral da comunidade em que o 

processo tramita. Não é preciso que sejam de conhecimento 

global, bastando que sejam sabidos pelas pessoas da região. 

Por exemplo: que no Rio de Janeiro há grande afluxo de 

turistas estrangeiros, ou que, em determinadas épocas, a crise 

econômica assolou o país ou determinada região. 

Fatos afirmados por uma 

das partes e confessados 

pela outra: 

O que foi confessado pela parte contrária, seja expressamente, 

seja por falta de impugnação específica, não se tornou 

controvertido e apenas sobre o que há controvérsia exige-se 

prova. Pressupõe-se que o fato admita confissão. 

 

Os fatos admitidos no 

processo como 

incontroversos: 

 

Essa hipótese assemelha-se à anterior, porque pressupõe 

também a incontrovérsia, que dispensa a instrução. Aqui há 

um consenso entre os litigantes a respeito de determinado 

fato. 

 

Fatos em relação aos 

quais há presunção legal 

de existência ou de 

veracidade: 

Há dois tipos de presunção que podem ser estabelecidas por 

lei: a absoluta (juris et de jure) e a relativa (juris tantum). Se 

houver a primeira, nenhuma prova se admitirá que seja 

contrária ao fato alegado; se for a segunda, aquele que alegou 

o fato não precisará comprová-lo, mas o seu adversário 

poderá fazer prova contrária. A revelia é um exemplo em que 

há presunção relativa dos fatos alegados na petição inicial. 

***Quadro extraído da obra Direito Processual Civil Esquematizado – Marcus Vinícius R. 

Gonçalves. 8ª ed., Saraiva: 2017. 
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12.5.3 Ônus da prova 

 

O CPC, em seu art. 373, dispõe o seguinte: 

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. 

Essas duas regras podem ser condensadas em uma única, assim resumida: o ônus da 

prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. 

Isso vale não apenas para as partes, mas para todos aqueles que intervenham no 

processo. 

De toda sorte, nem sempre será assim, uma vez que poderá haver modificação da 

regra natural de distribuição dos ônus probatório. A isso, então, dá-se o nome de distribuição 

dinâmica / inversa do ônus da prova, possível nas seguintes situações: 

 

Essa classificação leva em conta a causa da inversão, se a vontade dos litigantes, 

determinação legal ou judicial. 

 Inversão convencional 

O CPC, em seu art. 373, § 3°, autoriza que as partes, por convenção, alterem as 

regras naturais de distribuição do ônus da prova, quando: 

I — (o fato objeto da prova) recair sobre direito indisponível da parte; 

II — tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 

ATENÇÃO! 

O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a inversão do ônus 

da prova em detrimento do consumidor (art. 51, VI). 

 

Distribuição inversa 
do ônus da prova 

Convencional 

Legal 

Judicial 
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Busca-se proteger a "paridade de armas", ou o equilíbrio entre as partes do processo. 

Pelo CPC/15, tal convenção "pode ser celebrada antes ou durante o processo" (arr. 373, §4°). 

 Inversão legal 

O ordenamento jurídico pátrio elenca diversos casos de presunção. Nessas hipóteses, 

torna dispensável a prova do fato alegado, que se presume verdadeiro, podendo ou não 

admitir prova contrária, conforme o grau de intensidade da presunção. Há aquelas 

presunções que admitem prova contrária – são as presunções relativas; e as que não a 

admitem –presunções absolutas. 

Portanto, a inversão legal do ônus da prova está diretamente relacionada aos fatos 

presumidamente verdadeiros, que poderão, ou não, admitir prova em contrário. 

 

 

 Inversão judicial 

A inversão do ônus da prova a ser determinada pelo juiz pode ocorrer em duas 

hipóteses: 

a) quando houver lei que a autorize. Não se confunde com a inversão legal, pois 

não decorre direta e automaticamente da lei. Ela apenas atribui ao juiz o poder de determiná-

la, nos casos concretos, desde que verificadas determinadas circunstâncias. Distingue-se da 

presunção legal, em que a lei preestabelece os requisitos, não dando ao juiz nenhuma margem 

de avaliação; na judicial, a lei condiciona a inversão a que, a critério do juiz, estejam 

presentes determinadas circunstâncias; 

b) em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior 

• A vítima de um acidente de trânsito ajuíza ação de 

ressarcimento contra o causador, aduzindo que houve 

colisão na traseira de seu veículo. É certo que as regras 

de experiência comum indicam que a colisão traseira é, 

quase sempre, provocada porque o veículo que está atrás 

não manteve a distância mínima ou não atentou para o 

fluxo dos veículos à frente. Ainda que a lei nada 

mencione, as regras de experiência fazem concluir que a 

culpa é daquele que colidiu na traseira, cumprindo a este 

demonstrar o contrário (por exemplo, que houve uma 

marcha à ré do carro da frente). 

Exemplo 
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facilidade de obtenção de prova, caso em que o juiz redistribuirá o ônus por decisão 

fundamentada. 

Nessa segunda hipótese, o legislador acolheu a regra da dinâmica do ônus da prova, 

que poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral, o juiz verificar que a prova ficou 

excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou excessivamente fácil para a 

parte contrária. Trata-se da aplicação da regra de que o ônus deve ser atribuído a quem 

manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova. O juiz, então, deverá 

indicar – não há discricionariedade, devendo ser observado o art. 373 do CPC – o motivo por 

que a prova seria impossível ou excessivamente difícil para a parte que, em princípio, tinha o 

ônus, ou mais fácil para quem não o tinha, de forma a propiciar a alteração. 

Muita atenção no que se refere à reponsabilidade das partes pelas despesas 

processuais quando houver a inversão do ônus da prova, e isto se aplica a qualquer das três 

modalidades (inversão convencional, legal e judicial). 

Nesse ponto, tem prevalecido o entendimento de que a inversão do ônus da prova 

não se confunde com a da responsabilidade pela antecipação dessas despesas. 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO.  COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI N. 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS 

DESPESAS ROCESSUAIS. 1 ―A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não produção. (...) O deferimento da inversão do ônus da 

prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencialsobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei n. 1.060/50‖ 

(REsp 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13/02/2006). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido. 

                                                                                                                                                                      

12.5.4 Produção antecipada da prova 

 

O procedimento de produção antecipada da prova (art. 381 do CPC) será admitido 

nos casos em que: 

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação; 
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II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro 

meio adequado de solução de conflito; 

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação. 

Trata-se, assim, de uma ação autônoma, que pode ter natureza preparatória ou 

incidental e que visa antecipar a produção de determinada prova, realizando-a em momento 

anterior àquele em que normalmente seria produzida. 

A petição inicial em que o interessado requerer a antecipação da prova deve indicar a 

justificativa para que ela seja deferida, de sorte que, ao receber a petição inicial, o juiz, se a 

entender justificada, determinará a antecipação da prova e a citação dos interessados para 

acompanhá-la. A citação deve se aperfeiçoar antes que a produção da prova tenha início. 

Serão citados todos aqueles que, de qualquer forma, possam ter interesse, seja porque venham 

a participar de futura ação como partes ou intervenientes, seja porque figurem já no processo 

principal, seja porque a prova possa ser útil para uma autocomposição da qual eles participem. 

ATENÇÃO! 

A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação 

que venha a ser proposta.  

 

12.5.5 Provas em espécie 

 

Desde já, de se dizer que 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 (art. 369 CPC). 

Dessa forma, são meios de prova: 1 - a confissão; 2 - a ata notarial; 3 - o depoimento 

pessoal das partes; 4 - a prova testemunhal; 5 - a prova documental; 6 - a prova pericial; 7 - a 

inspeção judicial. Esse rol não pode ser considerado taxativo, diante do caráter genérico do 

art. 369, e qualquer outro meio probatório será admitido, desde que não viole a lei ou a moral. 
 

Recomenda-se a leitura atenta dos arts. 384 a 481 do CPC, que disciplinam os 

aspectos gerais de cada um dos meios de prova acima citados. 

Por ser tratar de ponto extenso, preferimos não abordá-lo neste material, pelo que, 

mais uma vez, remetemos o aluno para leitura dos citados dispositivos. 
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12.6 AUDIÊNCIAS 

 

O CPC as prevê em duas modalidades: 1) audiência de conciliação ou de mediação, 

onde se tenta encontrar uma solução de comum acordo pelas partes, sem julgamento da causa; 

2) audiência de instrução e julgamento, voltada ao colhimento das provas orais e julgamento 

da causa. 

 

12.6.1 Audiência de tentativa de conciliação ou mediação 

 

Como novidade do CPC/15, estando a petição inicial apta, e não sendo hipótese de 

improcedência preliminar do pedido, "o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334), a qual não será realizada somente (§4°): a) 

"se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual"; 

b) "quando não se admitir a autocomposição". O autor deve manifestar seu desinteresse logo 

na petição inicial, sendo que "o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data de audiência" (§5°). 

Com isso, mesmo que o autor, na inicial, manifeste expressamente desinteresse, o 

juiz terá de designá-la porque ela ainda assim se realizará, exceto se, com pelo menos 10 dias 

de antecedência o réu, conforme dito, também manifestar o desinteresse. 

"As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos" 

(§ 9°). 

Por fim, como medida voltada a garantir a efetividade na realização de tais 

audiências, o CPC/15 prescreve que "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado" (§ 8°). 

 

12.6.2 Audiência de Instrução e Julgamento 

 

Compete ao magistrado a condução da audiência de instrução, procedendo à colheita 

das provas de forma direta e pessoal, advertindo as partes dos deveres de urbanidade, sendo 

certo que ―enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, 

não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz‖ 
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(art. 361, par. único). Em decorrência, cabe-lhe o poder de polícia, ordenando a retirada dos 

que se comportarem se forma inconveniente e requisitando, quando necessário, força policial 

(art. 360, III), embora as audiências sejam públicas, "ressalvadas as exceções legais" (art. 

368). 

Sendo necessária a colheita de prova oral, o juiz designará audiência de instrução e 

julgamento (art. 357, V e 361), o fazendo na seguinte ordem (art. 361): a) o perito e os 

assistentes técnicos responderão aos quesitos de esclarecimentos, se existentes; b) tomada dos 

depoimentos pessoais do autor e depois do réu; c) oitiva das testemunhas arroladas pelo autor 

e pelo réu. 

A audiência de instrução e julgamento somente pode ser adiada em três hipóteses 

(art. 362): i) por convenção das partes; ii) se não puder comparecer, por motivo justificado, 

qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, incumbindo a estes o ônus da 

prova do impedimento até o momento da abertura da audiência, sob pena de preclusão (§ 1°); 

iii) por arraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário 

marcado. 

"O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado 

ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao 

Ministério Público" (art. 362, § 2°).  

O art. 365 traz o princípio da continuidade da audiência de instrução e julgamento, 

ou seja, deve ser iniciada e finalizada no mesmo dia. Realizados os debates ou apresentados 

os memoriais o juiz deve decidir a causa em 30 (trinta) dias (art. 366), tratando-se de prazo 

impróprio. 

 

12.7 SENTENÇA E COISA JULGADA 

 

 Sentença 

A sentença "é o pronunciamento por meio do qual, com fundamento nos arts. 485 e 

487, o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a 

execução" (art. 203, §1°). 

São requisitos essenciais da sentença (art. 489): 1 – o Relatório, que conterá os 

nomes das partes, a identificação do caso, com a síntese do pedido e da contestação do réu, 

além do registro das principais ocorrências ao longo da instrução; 2 – os fundamentos, em 

que o juiz analisará as questões de fato e de direito, observando-se a garantia constitucional da 

motivação das decisões judiciais (art. 93, X); 3 – o dispositivo, em que o juiz resolverá as 
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questões principais apresentadas pelas partes, ou seja, a ordem final de acolhimento ou não 

dos pedidos formulados. 

ATENÇÃO! 

O art. 38 da Lei 9.099/95 dispensa a necessidade de relatório nas sentenças 

proferidas no âmbito do Juizado Especial Cível. 

 

Outrossim, "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial" (art. 489, 

§1°), que poderá ser objeto de posterior anulação, quando: a) se limitar à indicação, à 

reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 

questão decidida; b) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motiVo 

concreto de sua incidência no caso; c) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer 

outra decisão; d) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) se limitar a invocar precedente ou 

enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determiriantes nem demonstrar que o 

caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; f) deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no 

caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

Em relação às características e vedações em se tratando de sentença, tem-se: 

 a sentença proferida sempre deve conceder a tutela específica de acordo com o 

pedido formulado (obrigação de dar, de fazer ou não fazer algo, de pagar - arts. 497 e 498), 

contando o juiz, com uma série de poderes de coerção e indução, tais como fixação de multa 

diária pelo descumprimento (astreintes), busca e apreensão e remoção de pessoas ou coisas, 

desfazimento de obras (art. 500); 

 formulado pedido certo, é vedada a prolação de sentença ilíquida, sendo que "a 

decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de 

juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso" 

(art. 491); 

 é vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida (extra petita), 

bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi 

demandado (ultra petita) (art. 492), além de deixar de analisar um ou mais pedidos 

formulados (citra petita); 

 é vedada a prolação de sentença condicional (art. 492, parágrafo único). 
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 Coisa julgada 

―Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a 

decisão de mérito não mais sujeita a recurso‖ (art. 502). 

Na verdade, a indiscutibilidade da sentença, como preclusão máxima, é conceito 

inerente à "coisa julgada formal", de conteúdo nitidamente processual, presente em toda e 

qualquer sentença proferida, com ou sem resolução de mérito da controvérsia. 

Já a "coisa julgada material" diz respeito à imutabilidade dos efeitos materiais, ou 

extraprocessuais da sentença, para que a relação jurídica de direito material solucionada fique 

albergada sob o manto da cristalização, garantia constitucional (art. 5°, XXXVI), presente 

unicamente nas sentenças resolutórias do mérito (art. 487). 

Finalizado, o fenômeno da coisa julgada material possui duas ordens de limites: a) 

subjetivos - (art. 506) "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não 

prejudicando terceiros"; b) objetivos - (arts. 503 e 504) a sentença "tem força de lei nos 

limites da questão principal expressamente decidida", não fazendo coisa julgada ―os motivos‖ 

e ―a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença‖. 
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13. DOS RECURSOS 

 

13.1 INTRODUÇÃO À TEORIA GERAL DOS RECURSOS 

 

O sistema do CPC, em acordo com determinações de ordem constitucional, permite, 

em regra, que as decisões judiciais sejam reapreciadas por órgãos diversos daquele que a 

proferiu (embora existam recursos cujo efeito devolutivo ocorre para o mesmo juízo prolator 

da decisão hostilizada, como o caso dos Embargos de Declaração). 

Trata-se do sistema recursal, que no CPC vigente encontra-se nos artigos 994 a 

1.043, dividido em disposições gerais e recursos em espécie.  

Por conceito, recursos são espécies do gênero ―meios de impugnação de decisões 

judiciais‖, previstos exclusivamente em lei, de que se podem valer as pessoas previstas no 

artigo 996 (partes, Ministério Público e terceiro prejudicado) com o objetivo de reformar, 

cassar, complementar ou esclarecer  uma decisão judicial. 

ATENÇÃO! 

Os recursos não têm característica de ação e não formam novo processo - no 

caso do agravo de instrumento, fala-se em formação de "novo instrumento". Não 

se confundem com outros meios de impugnar decisões judiciais, tais como o 

Mandado de Segurança, a Ação Rescisória e a Reclamação Constitucional, por 

exemplo. 

 

13.2 ROL DE RECURSOS NO CPC 

 

Para fins de Código de Processo Civil, os recursos possuem rol taxativo, conforme 

previsão do artigo 994. Veja-se:  

Art. 994.  São cabíveis os seguintes recursos: 

I - apelação; 

II - agravo de instrumento; 

III - agravo interno; 

IV - embargos de declaração; 

V - recurso ordinário; 

VI - recurso especial; 

VII - recurso extraordinário; 

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; 

IX - embargos de divergência. 
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Obviamente que existem outros recursos previstos em leis especiais, como o caso de 

embargos infringentes da Lei de Execução Fiscal e Recurso Inominado dos Juizados 

Especiais. Mas dentro do CPC vigente são esses os recursos, conforme análise, em seguida, 

mais aprofundada e específica. 

 

13.3 EFEITOS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Efeitos recursais são as consequências advindas de sua interposição. São matérias de 

ordem pública e independem da vontade das partes e do juiz. 

Há, no sistema recursal, sete efeitos recursais, nos termos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Efeito obstativo 
A interposição do recurso impede a preclusão temporal 
e a formação da coisa julgada. 

Efeito 
devolutivo 

É a capacidade de todo recurso devolver ao 
conhecimento do judiciário a matéria que foi objeto 
de recurso.  Pelo princípio da adstringência, o 
julgador somente conhecerá daquilo que foi objeto do 
recurso cuja extensão será parcial ou total. Quanto à 
profundidade, ―serão, porém, objeto de apreciação e 
julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas 
e discutidas no processo, ainda que não tenham sido 
solucionadas, desde que relativas ao capítulo 
impugnado‖ (§ 2º do artigo 1.013).  

Efeito 
devolutivo 

É a capacidade de todo recurso devolver ao 
conhecimento do judiciário a matéria que foi objeto 
de recurso.  Pelo princípio da adstringência, o 
julgador somente conhecerá daquilo que foi objeto do 
recurso cuja extensão será parcial ou total. Quanto à 
profundidade, ―serão, porém, objeto de apreciação e 
julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas 
e discutidas no processo, ainda que não tenham sido 
solucionadas, desde que relativas ao capítulo 
impugnado‖ (§ 2º do artigo 1.013).  
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MUITO CUIDADO! 

O CPC permite juízo de retratação em apelação? Sim. Nas únicas hipóteses 

de apelação interposta do indeferimento da petição inicial e improcedência 

liminar do pedido. Nesses casos, interposta a apelação, o juiz poderá se 

retratar no prazo de 5 (cinco) dias – arts. 331 e §3 do art. 332 do CPC. 

 

13.4 QUEM PODE RECORRER E DE QUÊ SE PODE RECORRER 

 

As disposições gerais em matéria de recursos, conforme CPC, enunciam que:  

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. 

Desse modo, CUIDADO: o terceiro prejudicado somente terá capacidade de interpor 

recurso quando ―demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à 

Efeito 
translativo 

O efeito translativo é a aptidão de alguns recursos 
ultrapassar os limites objetivos ou subjetivos 
estabelecidos no recurso. Ocorre quando houver 
questões de ordem pública como por exemplo falta ou 
nulidade de citação do litisconsórcio necessário. 

Efeito regressivo 

Simples! É a possibilidade de retratação pelo órgão 
que prolatou a decisão recorrida tão logo haja 
interposição do recurso. Ocorre nas modalidades de 
agravo, de regra e, CUIDADO, na apelação. 

Efeito expansivo 
O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos 
aproveita. Só não aproveitará se forem distintos ou 
opostos os interesses dos litisconsortes. 

Efeito 
substitutivo 

Basta aqui a leitura do artigo 1.008: "O julgamento 
proferido pelo tribunal superior substituirá a decisão 
impugnada no que tiver sido objeto de recurso‖. 
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apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como 

substituto processual‖. 

A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. 

Aceitação tácita é a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a 

vontade de recorrer (Art. 1.000 do CPC). 

 

Outrossim, como já dito, recursos são meios expressamente previstos em lei para 

impugnar decisões judiciais, repita-se, decisões. Por decisões tem-se: a) as sentenças e; b) as 

decisões interlocutórias.  

Embora o artigo 203 do CPC coloque os despachos como pronunciamentos do juiz, o 

artigo 1.001 do CPC diz que “dos despachos não cabe recurso”.  

Mas, CUIDADO: obviamente que se os despachos ostentarem conteúdo decisório 

deixarão de ser despachos, pelo que passarão a autorizar o manejo de recurso próprio. 

 

13.5 RECURSO ADESIVO E DESISTÊNCIA DE RECURSO 

 

No prazo próprio, as partes interporão seus recursos independentes. Mas, ―sendo 

vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro‖ (§ 1º do 

art. 997 CPC).  

Ainda, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente nas seguintes 

condições (§ 2º art. 997 CPC): 

I. Será dirigido ao mesmo órgão no qual foi interposto o recurso independente, no 

mesmo prazo deste.  

II. Cabe recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial.  

III. Havendo desistência do recurso principal ou se for considerado inadmissível, o 

recurso adesivo não será conhecido.  

Quanto à desistência (total e parcial) e renúncia ao direito de recorrer, ambas 

independem de anuência da parte recorrida (arts. 998 e 999 do CPC).  

CUIDADO com o parágrafo único do art. 998 do CPC! ―A desistência do recurso 

não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela 

objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos‖. 
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13.6 PRAZO RECURSAL 

 

Quanto aos prazos recursais a legislação (art.1003 do CPC)  nos diz que:  

a) os prazos são de 15 (quinze) dias, com exceção dos embargos de declaração que 

serão interpostos no prazo de 5 (cinco) dias;  

b) qualquer agravo, inclusive o agravo interno, tem prazo de 15 dias. (veja o artigo 

1.070 do CPC)  

c) o prazo conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a 

Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público for intimado da decisão.  

d) mas se a decisão recorrida for proferida em audiência, a intimação ocorrerá na 

própria audiência.  

c) se a decisão for proferida antes da citação o prazo recursal começa da juntada da 

citação.  

         Pode-se recorrer antes do início do termo inicial do prazo recursal? Sim. 

Segundo o § 4 do artigo 218, considera-se tempestivo o ato praticado antes do início do prazo. 

Ocorre muito em agravo de instrumento proferido contra tutela provisória deferida ou 

indeferida.  

d) se o recurso (qualquer recurso) for interposto pelos correios, para fins de aferição 

de tempestividade considera-se a data de postagem.  

e) ocorrendo feriado local, cabe ao recorrente comprová-lo. 

 

13.7 CUSTAS E PREPARO RECURSAIS 

 

No ato da interposição do recurso – excetuados os casos de dispensa e gratuidade 

judiciária – o recorrente deverá comprovar pagamento de preparo recursal e, havendo, porte 

de remessa e retorno, sob pena de deserção.   

Além disso, estão dispensados do preparo recursal: a) o Ministério Público; b) a 

União, Estados, D.F, Município e suas respectivas autarquias.  

O porte de remessa e retorno não será cobrado quando se tratar de autos eletrônicos. 
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14. RECURSOS EM ESPÉCIE 

 

14.1 APELAÇÃO 

 

A apelação é o recurso cabível contra sentença conforme artigo 1.009 caput do CPC.  

A definição de sentença está no § 1º do artigo 203:  

§ 1
o
 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. 

Mas, CUIDADO, não somente da sentença cabe apelação. Isso porque o § 1º do 

artigo 1.009 diz que: 

§ 1
o
 As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito 

não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser 

suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão 

final, ou nas contrarrazões. 

Assim, diante do rol taxativo do artigo 1.015, decisões interlocutórias que não 

desafiam agravo são recorríveis em preliminares de apelação ou contrarrazões de 

apelação. 

 

 

 Requisitos de admissibilidade 

O prazo da apelação é de 15 (quinze) dias, a lembrar que o Ministério Público, 

Defensoria Pública, Fazenda Pública e litisconsortes representadas por procuradores diversos 

–  estes no caso de autos físicos – possuem prazo em dobro para todas as manifestações no 

processo.  

Formalmente, a apelação deverá observar os requisitos do artigo 1.010: ser interposta 

por petição ao juízo de primeiro grau contendo, nome e qualificação das partes, exposição do 

fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade e o pedido de nova 

decisão. 

 

• Muito recentemente o STJ decidiu pela ―taxatividade 
mitigada‖ do artigo 1.015, ao dizer que se o 
pronunciamento interlocutório se exaurir de imediato de 
modo a causar prejuízo para a parte, é essencial seu 
julgamento imediato, mesmo não constando no rol do 
artigo 1.015. (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). 

Precedente 
Importante! 
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 Processamento 

Após as contrarrazões, ou sem elas, o juiz de primeiro grau remeterá os autos ao 

tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.
1
  

No tribunal, a apelação será distribuída a um relator. Mas o que pode fazer o 

relator nesse caso?  

Resposta: Segundo o artigo 1.011 do CPC o relator terá duas opções:  

1ª opção do relator quando recebe a apelação do tribunal é decidir monocraticamente 

nas hipóteses dos incisos III a V do artigo 932 do CPC.
2
  

2ª opção do relator quando recebe a apelação no tribunal é, não sendo o caso de 

decisão monocrática, profere voto e pede dia para julgamento. 

 

 Efeitos da Apelação 

Pelo artigo 1.012 caput, a apelação terá efeito suspensivo.  

Mas existem algumas circunstancias que excetuam a regra. Assim, podem ser 

cumpridas de imediato, conforme § 1º do artigo 1.012 do CPC a sentença que:  

I - homologa a divisão ou demarcação de terras; 

II - condena a pagar alimentos;  

III - extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes embargos do 

executado; 

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; 

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; 

                                                      
1
 Mas como dito no tópico referente à parte geral, quando houver possibilidade de retratação decorrente dos 

casos de inépcia da inicial ou improcedência liminar do pedido, decerto que haverá juízo de admissibilidade 

realizado pelo juiz a quo, apenas nessas hipóteses. 

 
2
 Art. 932.  Incumbe ao relator: 

I – (...) 

II – (...) 

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 

fundamentos da decisão recorrida; 

IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for 

contrária a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
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VI - decreta a interdição.  

ATENÇÃO! 

Mesmo nos casos acima mencionados, se o apelante demonstrar 

probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil 

reparação poderá o relator conceder efeito suspensivo (§ 3º e 4º do artigo 

1.012). 

 

 

Esse pedido de efeito suspensivo será dirigido ao tribunal, se ainda não houver 

relator, ficando o primeiro relator nomeado prevento para julgar a apelação ou se o recurso já 

estiver distribuído, ao próprio relator. 

 

 Teoria da causa madura na apelação 

Pela teoria da causa madura o tribunal pode julgar diretamente a lide se o processo 

estiver em condições de imediato julgamento.  

No CPC de 2015 aplica-se conforme § 3° do artigo 1.013, a saber:  

§ 3
o
 Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve 

decidir desde logo o mérito quando: 

I - reformar sentença fundada no art. 485; 

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do 

pedido ou da causa de pedir; 

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá 

julgá-lo; 

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. 

 

 Questões de fato não propostas no Juízo inferior 

Suponha-se que o recorrente, por motivo justificado não propôs no juízo da instrução alguma 

questão de fato. Poderia, face ao efeito devolutivo, argumenta-los em razões de apelação?  

A resposta é a seguinte:  

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser 

suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força 

maior. 
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14.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

 Cabimento 

O Agravo de Instrumento cabe contra as decisões interlocutórias de que tratam as 

matérias contidas nos incisos I a XIII do artigo 1.015 do CPC.  

Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não 

se enquadre no conceito de sentença (§ 2 do artigo 203 do CPC). 

ATENÇÃO! 

No rito da Lei 9.099/95, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. 

 

Como dito anteriormente, nos Recursos Especiais repetitivos 1.696.396 e 1.704.520, 

o STJ entendeu que as decisões não agraváveis que trazem prejuízo imediato para o 

recorrente deverão ser julgadas em sede de agravo de instrumento. A urgência, uma vez 

demonstrada, mitigou o rol do artigo 1.015.  

Então, nem toda decisão interlocutória autoriza a interposição de Agravo de 

Instrumento, pelo que, não sendo caso do artigo 1.015, nem de ―mitigação do rol‖ 

constante naquele dispositivo, a alternativa é recorrer de decisões não agraváveis quando 

na preliminar de apelação ou contra razões de apelação. Obviamente que para estas 

decisões não agraváveis não se opera os efeitos da preclusão.  

Cabe, portanto, Agravo de Instrumento das decisões interlocutórias que versarem 

sobre:  

a.  tutelas provisórias; 

b.  mérito do processo; 

c. rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 

d. incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

e. rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua 

revogação; 

f. exibição ou posse de documento ou coisa; 

g. exclusão de litisconsorte; 

h. rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 

i. admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 

j. concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à 

execução; 
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k. redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
; 

l. outros casos expressamente referidos em lei (como exemplo as decisões 

proferidas no juízo falimentar e em controle concentrado de constitucionalidade nas 

decisões de inépcia da inicial – art. 4° da Lei 9.868/99). 

 

 Processamento 

O Agravo de Instrumento é o único recurso que pode ser interposto diretamente à 

instancia superior para julgamento.  

E como o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo, e via de consequência 

não impede a tramitação do processo na instancia inferior, é preciso formar o instrumento 

pelo qual os julgadores do recurso poderão firmar o convencimento.  

Tal qual a apelação, será interposto no prazo de 15 (quinze dias) através de: (§ 2º do 

artigo 1.017)  

a. protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; 

b. protocolo realizado na própria comarca ou subseção judiciária; 

c. postagem, sob registro, com aviso de recebimento; 

d. transmissão de dados tipo fac-simile 

e. outras formas previstas em lei.  

A petição do agravo de instrumento conterá – art. 1.016 do CPC – o nome das partes, 

a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão 

recorrida e o nome e endereço completo dos advogados do agravante e do agravado. 

PERGUNTA: Quais as peças processuais devem formar o instrumento 

do recurso?  

RESPOSTA: Existem dois tipos de peças (documentos) que instruem o 

agravo de instrumento, as de natureza obrigatória e as de natureza 

facultativa. Veja-se:  

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: 

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou 

a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou 

outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos 

advogados do agravante e do agravado; 

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita 

pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; 

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art373%C2%A71
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Como consta do inciso II do dispositivo acima, pode ocorrer que inexista alguma 

peça obrigatória, como é o caso da contestação nas decisões liminares. Se isto ocorrer, basta 

que o Advogado declare a inexistência, sob pena de sua responsabilidade.  

E se houver esquecimento de peça obrigatória existente? Neste caso, antes de 

inadmitir o recurso, o relator dará prazo de 5 dias ao agravante para que possa sanar o vício. 

(artigo 932 Par. Único e § 3° do 1.017)  

A juntada de peças obrigatórias também ocorre em autos eletrônicos? Não, pois o § 

5º do artigo 1.017 dispensa a juntada de documentos obrigatórios novamente quando se tratar 

de autos eletrônicos.  

Após a interposição – se se tratarem de autos físicos – o agravante comunicará ao 

juízo de primeiro grau a interposição do agravo, ao que se juntará cópia da petição do recurso. 

Caso não o faça, se arguido e provado pelo agravado, importará em inadmissibilidade recursal 

(artigo 1.018). 

IMPORTANTE! 

Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator 

considerará prejudicado o agravo de instrumento (§ 1º do artigo 1.018). 

 

Por fim, recebido o agravo, o relator poderá:  

a. aplicar o artigo 932, III e V do CPC; 

b. conceder efeito suspensivo havendo probabilidade recursal e risco de dano se 

cumprida imediatamente a decisão; 

c. conceder antecipação de tutela recursal. 

De toda sorte, intimará o agravado para contrarrazões e ao final, proferirá voto e 

pedirá dia para julgamento não superior a um mês contado da intimação do agravado (art. 

1.020 CPC). 

 

14.3 AGRAVO INTERNO 

 

É aquele que cabe contra as decisões monocráticas do relator. Nos termos do art. 

932 do CPC, o relator de qualquer recurso tem uma série de incumbências, cabendo-lhe, entre 

outras coisas, dirigir e ordenar o processo no tribunal, apreciar o pedido de tutela provisória, 

não conhecer de recurso inadmissível e dar ou negar provimento ao recurso, nos casos 

previstos nos incisos III, IV e V. Das decisões monocráticas do relator, quaisquer que sejam 
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elas, tanto as relativas ao processamento quanto ao julgamento do recurso, cabe agravo 

interno para o órgão colegiado. 

Deve ser interposto no prazo de quinze dias, e o agravado será intimado para 

manifestar-se sobre o recurso no mesmo prazo. Em seguida, pode o relator exercer o juízo de 

retratação. Se não o fizer, o recurso será examinado pela mesma turma julgadora ou órgão 

colegiado a quem caberia o julgamento do recurso no qual foi proferida a decisão monocrática 

do relator, sendo vedado a ele limitar-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, 

para julgar improcedente o agravo interno. 

Se for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação 

unânime, o tribunal condenará o agravante ao pagamento de multa, que pode variar de 1% a 

5% do valor corrigido da causa, que reverterá em favor do agravado. 

Há, ainda, previsão de agravo interno contra decisões do Presidente ou Vice-

Presidente do Tribunal de origem que indeferir o processamento de RE ou REsp, nas 

hipóteses dos arts. 1.030, § 2º, 1.035, § 7º, e 1.036, § 2º, do CPC. 

 

14.4 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

 Cabimento 

Cabem embargos de declaração contra todo tipo de decisão judicial: interlocutórias, 

sentenças e acórdãos, proferidos em qualquer grau de jurisdição. Cabem ainda em todo tipo 

de processo, de conhecimento ou de execução, de jurisdição contenciosa ou voluntária. 

Podem dizer respeito à conclusão, ou aos fundamentos da decisão judicial, uma vez 

que todas elas devem ser fundamentadas (art. 93, IX, da CF). 

O art. 494, I, do CPC indica situações em que o juiz pode alterar a sentença, sem a 

necessidade dos embargos: ―para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo‖. Mas, mesmo nessas situações, não há 

óbice a que a parte interessada possa valer-se dos embargos de declaração para que se façam 

as correções necessárias. 

O cabimento dos embargos está condicionado a que decisão padeça de um ou mais 

dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material. 

Ao apresentar o recurso, o embargante deverá apontar em que consiste o vício que 

ele queira ver corrigido. Mas não haverá problema se ele errar na classificação, chamando, 
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por exemplo, de obscuridade o que é contradição, até porque inexistem lindes precisos entre 

um vício e outro. 

Se a parte não opuser embargos de declaração, mas outro recurso, agravo de 

instrumento ou apelação, por exemplo, o órgão ad quem, se não puder sanar o vício, terá de 

anular a decisão ou a sentença, determinando que o órgão a quo profira outra, sem os vícios 

da primeira. 

CONCEITOS RELEVANTES 

Obscuridade: É a falta de clareza do ato. As decisões judiciais devem ser tais 

que permitam a quem as lê compreender o que ficou decidido, a decisão e os 

seus fundamentos. 

Contradição: É a falta de coerência da decisão. O juiz exprime, na mesma 

decisão, ideias que não são incompatíveis, inconciliáveis entre si. 

Omissão: Haverá omissão se o juiz deixar de se pronunciar sobre um ponto que exigia a sua 

manifestação. A decisão padece de uma lacuna, uma falta. Não constitui omissão a falta de 

pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo 

Erro material: Podem ser considerados como tais os erros de cálculo, os erros de expressão 

(indicação equivocada do nome das partes, do número do processo, do resultado) e os erros de fato, 

comprováveis de plano (são exemplos: o tribunal deixa de conhecer recurso de apelação, por 

intempestividade, sem observar que havia comprovação de um feriado forense, na cidade em que foi 

apresentado, dentre outros exemplos). 

 

 Requisitos de admissibilidade 

Os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por qualquer dos 

legitimados previstos no art. 996 do CPC, a contar da data em que as partes são intimadas da 

decisão. Não há recolhimento de preparo. 

A sua apresentação interrompe (e não suspende) o prazo para apresentação de 

outros recursos, tanto para quem os interpôs como para os demais litigantes, ainda que o 

recurso não seja admitido. Mas, se forem interpostos de má-fé, o embargante ficará sujeito à 

multa, que será de até 2% do valor atualizado da causa. Em caso de reiteração, a multa pode 

elevar-se a até 10%, e a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao 

recolhimento da multa, à exceção da Fazenda Pública e dos beneficiários da justiça gratuita, 

que a recolherão ao final. 

Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem 

sido considerados protelatórios (art. 1.026, § 4º, do CPC). 
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 Processamento 

São apresentados por petição, perante o juízo ou tribunal que prolatou a decisão. No 

Juizado Especial, poderão ser opostos oralmente ou por escrito (art. 49, da Lei n. 9.099/95). 

O embargante deverá fundamentá-los, indicando qual o vício de que a decisão 

padece. 

O julgador fará um juízo de admissibilidade; se não preenchidos os requisitos, não 

conhecerá do recurso. Se o conhecer, passará a julgar o mérito, dando-lhe ou negando-lhe 

provimento, conforme constate ou não a existência dos vícios apontados. Ao dar provimento 

aos embargos de declaração, o juiz deve afastar os vícios de que a decisão padece: se há 

contradição ou obscuridade, prestará os esclarecimentos necessários; se há omissão, deve 

saná-la, examinando o que não fora apreciado antes; se há erro material, deve corrigi-lo. 

Por fim, o art. 1.025 do CPC contém importante regra, que repercutirá sobre o 

processamento do recurso especial e extraordinário. Os embargos de declaração podem ser 

opostos para fins de prequestionamento (Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça). 

Quando o forem, os elementos neles suscitados considerar-se-ão incluídos no acórdão, mesmo 

que os embargos não sejam admitidos, desde que o tribunal superior considere existentes erro, 

omissão, contradição ou obscuridade. 

 

 Efeito modificativo dos embargos declaratórios 

A finalidade dos embargos de declaração é sanar obscuridades, contradições ou 

omissões e corrigir erros materiais de que a decisão padeça. Ao acolhê-los, o juiz afastará os 

vícios, sanando-os. Pode ocorrer que haja alteração do conteúdo da sentença, como 

consequência natural da solução do vício. 

Assim, resumidamente, pode-se estabelecer a seguinte regra: O acolhimento dos 

embargos de declaração pode implicar a modificação daquilo que ficou decidido. Mas eles 

não podem ser utilizados para que o juiz modifique a sua convicção ou reexamine a prova. 
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15. PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 

15.1 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

 

No novo CPC, o cumprimento de sentença deixa de se constituir enquanto um 

processo autônomo, e ganha a configuração de uma verdadeira fase processual, ocorrida 

dentro do mesmo processo em que se tem o conhecimento e a sentença da demanda. O 

cumprimento de sentença é, assim, uma fase processual em que se busca a efetivação de 

determinado título executivo judicial. 

Observação: As regras do processo de execução, que serão estudadas 

posteriormente, se aplicam subsidiariamente ao procedimento de cumprimento de sentença. 

O cumprimento de sentença tem início com requerimento do exequente e a 

consequente intimação do devedor. Importante ressaltar que este procedimento só pode ser 

promovido perante àquele que tiver participado da fase de conhecimento, ainda que fiador, 

coobrigado ou corresponsável. 

REGRAS DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR 

1) Se possui advogado constituído nos autos: intimação pelo Diário de Justiça; 

2) Se não possui advogado constituído nos autos ou é representado pela 

Defensoria Pública: intimação pessoal por Carta com Aviso de Recebimento; 

OU Se o requerimento de cumprimento de sentença for feito após 1 ano do 

trânsito em julgado da sentença: intimação pessoal por Carta com Aviso de Recebimento. 

3) Se for empresa pública ou privada e não tiver advogado constituído nos autos: intimação por 

meio eletrônico. 

 

 Títulos executivos judiciais 

O objeto central do cumprimento de sentença é a efetivação de determinado título 

executivo judicial. O NCPC, fins de cumprimento de sentença, estipula como título executivo 

judicial:  

I) as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; 

II) a decisão homologatória de autocomposição judicial; 

III) decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; 

IV) o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, 

aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal; 
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V) o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários 

tiverem sido aprovados por decisão judicial; 

VI) a sentença penal condenatória transitada em julgado; 

VII) a sentença arbitral; 

VIII) a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 

IX) a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta 

rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça; 

 

 Competência 

A competência para o cumprimento de sentença é, em regra, do juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição, ou do tribunal no caso de sua competência originária. 

Contudo, em ambos estes casos, o exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do 

executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens a serem executados ou pelo juízo do 

local onde a obrigação deva ser executada. 

ATENÇÃO! 

Regra geral: competência do juízo originário. 

Alternativas: (a) domicílio do exequente; b) local dos bens; c) local onde 

obrigação deves ser cumprida No caso de sentença penal condenatória, arbitral ou 

estrangeira, o juízo civil competente deverá processar o cumprimento (competência 

determinada pelas regras gerais do NCPC).   

 

 Espécies de cumprimento de sentença 

O NCPC disciplina com procedimentos próprios cada espécie de cumprimento de 

sentença. Necessário, assim, conhecer os traços gerais destes procedimentos: 

(I) Cumprimento provisório – obrigação de pagar quantia certa 

O NCPC permite que a sentença impugnada por recurso desprovido de efeito 

suspensivo pode ser provisoriamente cumprida. Neste caso, o valor devido deve ser 

depositado em conta judicial, e poderá ser levantado quando referida sentença transitar em 

julgado.  

Importante destacar que, no caso do cumprimento provisório, o exequente resta 

obrigado a reparar danos se a sentença for modificada, ficando sem efeitos na parte em que 

esta for modificada ou anulada. Ademais, pode ser exigida caução do exequente nos casos que 

importem transferência ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais 

possa resultar grave dano ao executado.  
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O NCPC ainda prevê que o mesmo procedimento de cumprimento provisório se 

aplica nos casos de obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa. 

 

(II) Cumprimento definitivo – obrigação de pagar quantia certa 

O cumprimento definitivo de obrigação de pagar quantia certa se inicia com o 

requerimento do exequente. A petição deve apontar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. 

O executado tem então 15 dias para realizar o pagamento. Encerrado este prazo sem 

o cumprimento da obrigação, o débito é acrescido de multa de 10%, bem como de honorários 

de advocacia também em 10%. Caso o pagamento seja parcial, estas porcentagens incidem 

apenas sobre o valor restante.  

Outra consequência da não realização do pagamento é a expedição do mandado de 

penhora e avaliação dos bens do executado.  

 

 Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

Após o prazo de 15 dias para pagamento, o executado possui mais 15 dias para 

apresentar a impugnação do cumprimento de sentença. Trata-se do mecanismo hábil para 

questionar o demonstrativo apresentado pelo exequente, ou ainda a invalidade de referido 

procedimento de cumprimento. Na impugnação, o executado pode alegar: 

• falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 

• ilegitimidade de parte; 

• inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 

• penhora incorreta ou avaliação errônea; 

• excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

• incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

• qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. 

ASPECTOS IMPORTANTES DA IMPUGNAÇÃO 

1 – em regra, não possui efeito suspensivo, devendo ser requerido no caso de 

fundado risco de grave dano ou difícil reparação. A impugnação, portanto, em 

regra, não impede a prática dos atos executórios.  

2 – Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, 

pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 
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(III) Cumprimento definitivo – obrigação de prestar alimentos 

O NCPC passou a regular também o cumprimento de sentença no caso de alimentos. 

Em síntese, o executado, intimado pessoalmente, terá 3 dias para pagar o débito, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Não o tendo feito, o juiz mandará protestar o 

pronunciamento judicial.  

É possível também, ao exequente, requerer o desconto em folha de pagamento da 

importância da prestação alimentícia, caso em que o empregador, autoridade ou empresa será 

oficiado judicialmente.  

Prisão Civil: Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma, decretar-lhe-á a 

prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante 

é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo. 

 

(IV) Cumprimento – obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Púbica 

A principal diferença deste procedimento é a não incidência da multa e dos 

honorários de 10%, no caso da obrigação não ser adimplida em 15 dias. 

Ademais, a Fazenda terá 30 dias para impugnar o cumprimento. Caso este não seja 

impugnado, ou caso seja rejeitada a impugnação realizada, será expedido precatório em favor 

do exequente, por intermédio do presidente do tribunal competente. No caso de obrigação de 

pequeno valor, este deverá ser pago, por ordem do juiz, no prazo de dois meses da entrega da 

requisição. 

É cabível também execução provisória contra a Fazenda Pública, não incidindo o 

regime constitucional dos precatórios (STF, RE 573.872).  

 

(V) Cumprimento definitivo – obrigação de fazer ou de não fazer 

Este tipo de cumprimento se caracteriza por exigir a efetivação de tutela específica 

(ou, ao menos, tutela pelo resultado prático equivalente). 

Assim, o NPCP determina que o juiz pode, de ofício ou a requerimento, determinar 

as medidas necessárias à satisfação do exequente, tais como :―a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de 

atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial‖. 

Observações: a) As regras de impugnação definidas para o caso de cumprimento de 

obrigação de pagar quantia certa se aplicam, no que couber, também no caso de obrigação de 
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fazer ou de não fazer; b) A imposição de multa para obtenção de tutela específica recebe 

também o nome de multas astreintes. Trata-se de mecanismo que coagir o executado a 

cumprir a obrigação, podendo ser fixada em sentença, em fase de execução, ou em tutela 

provisória. Seu valor pode também ser majorado (caso tenha-se tornado insuficiente ou 

excessiva, ou caso haja cumprimento parcial da obrigação). 

 

(VI) Cumprimento definitivo – obrigação de entregar coisa  

Este tipo de cumprimento prevê a possibilidade de expedição de mandado de busca e 

apreensão da coisa, ou ainda de imissão na posse de coisa imóvel em favor do credor.  

Aplica-se, neste procedimento, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de 

fazer ou de não fazer, no que couber. 

Observação: Discussões relativas a existência de benfeitorias e seu direito de 

retenção devem ser realizadas na fase de conhecimento. 

 

15.2 EXECUÇÃO (TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL) 

 

Os processos de execução envolvem a intervenção do Estado para que se promova a 

efetivação de um título executivo extrajudicial, ou seja, um título desprovido da 

coercibilidade garantida por uma decisão judicial, mas que, por previsão legal, possui força 

executiva.  

Na execução, dois são os princípios básicos que permeiam seu processamento: 1 – o 

princípio da efetividade, que garante que seja atribuído ao credor o que prevê o título; 2 – o 

princípio da menor onerosidade ao devedor, que garante ao devedor a busca pelos meios 

menos onerosos possíveis para o adimplemento do respectivo título. 

ATENÇÃO! 

A existência de um título executivo extrajudicial não impede, contudo, que o credor 

ajuíze ação de conhecimento para obter um título executivo judicial. 

 

 Partes 

O polo ativo deste procedimento é ocupado pelo credor do título executivo. Podem 

atuar ainda, em sucessão ao exequente originário, o Ministério Público (nos casos previstos 

em lei), o espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, o cessionário, ou mesmo o sub-

rogado.  
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O polo passivo, por sua vez, será ocupado pelo devedor. Podem também ocupar o 

polo passivo os sucessores do devedor, o fiador, o responsável titular do bem vinculado por 

garantia ao real, ou o responsável tributário.  

 

 Competência 

A execução pode ser proposta no foro de domicílio do executado, no foro eleito pelo 

título, ou no foro do domicílio em que estão os bens sujeitos à execução.  

Havendo mais de um domicílio possível, ou no caso de mais de um executado com 

domicílios distintos  o exequente pode escolher qualquer um deles. 

Sendo incerto ou desconhecido  domicílio em que o executado for encontrado ou 

no domicílio do exequente. 

Observação: A execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o 

ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o 

executado. 

 

 Título executivo extrajudicial  

O primeiro aspecto do processo de execução é, assim, conhecer quais são os títulos 

que a lei determina possuir força executiva, embora sejam extrajudiciais (NCPC, art. 784):  

I) letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; 

II) a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; 

III) o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

IV) o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria 

Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou 

mediador credenciado por tribunal; 

V) o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; 

VI) o contrato de seguro de vida em caso de morte; 

VII) o crédito decorrente de foro e laudêmio; 

VIII) o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; 

IX) a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; 
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X) o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio 

edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; 

XI) a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de 

emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; 

XII) todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força 

executiva. 

ATENÇÃO! 

Os títulos executivos extrajudiciais vindos de país estrangeiro devem obedecer os 

requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o 

Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação. Contudo, não 

dependerão de homologação para poderem ser executados. 

 

Não havendo a satisfação da obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em 

título executivo, portanto, pode o credor ajuizar a execução. Neste caso, o devedor responde 

com todos os seus bens presentes e futuros, com exceção das restrições estabelecidas em lei 

(os bens impenhoráveis, por exemplo). 

Por falar em bens impenhoráveis, saiba quais são eles: 

Art. 833 CPC. São Impenhoráveis: 

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; 

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do 

executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida; 

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado 

valor; 

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2°; 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens 

móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; 

VI - o seguro de vida; 

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; 
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VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 

família; 

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em 

educação, saúde ou assistência social; 

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-

mínimos; 

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da 

lei; 

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de 

incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. 

 

Com exceção destes casos apontados em lei, os demais bens do credor estão sujeitos 

à execução, incluindo os bens do sucessor a título singular; do sócio, nos termos da lei; do 

devedor em poder de terceiros; do cônjuge ou companheiros nos casos em que seus bens 

próprios ou de meação respondem pela dívida; dos alienados ou gravados com ônus real em 

fraude à execução, ou de fraude a credores; bem como do responsável nos casos de 

desconsideração da personalidade jurídica. 

ATENÇÃO! 

Considera-se fraude à execução, a alienação ou oneração de bem (NCPC, 

art. 792): 

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão 

reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no 

respectivo registro público, se houver; 

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução (art. 828); 

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição 

judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; 

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de 

reduzi-lo à insolvência; 

V - nos demais casos expressos em lei. 

Lembrando que, nesses casos, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao 

exequente. 
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 Espécies de Execução 

Tal como no cumprimento de sentença, o NCPC prevê diversas espécies de 

execução, com particularidades em seus procedimentos. De forma geral, em todos estes 

procedimentos, o credor deverá propor a execução instruindo a petição com o título executivo 

extrajudicial, bem como demonstrativo do débito atualizado. Ademais, deve indicar a espécie 

de execução de sua preferência, bem como os bens suscetíveis de penhora. 

Observação: NCPC, art. 803: Art. 803.  É nula a execução se: 

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível; 

II - o executado não for regularmente citado; 

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 

Válido, assim, conhecer brevemente os tipos de execução possíveis, e sinteticamente 

suas principais particularidades. 

 

(I) Execução para entrega de coisa  

O devedor será citado para satisfazer a obrigação em 15 dias, podendo o juiz fixar 

multa por dia de atraso. Não sendo a obrigação satisfeita tempestivamente, será determinada 

busca e apreensão ou imissão na posse do referido bem. 

 

No caso de obrigação de entrega de coisa incerta, o executado será citado para 

entregá-la individualizada, dentro do gênero e quantidade estipulado pela obrigação.  

 

(II) Execução das obrigações de fazer ou não fazer 

Trata-se de procedimento muito semelhante ao disposto no caso do cumprimento de 

sentença. Citado o executado, o juiz também fixará multa por período de atraso para 

cumprimento da obrigação.  Importante ressaltar que, neste caso, deve o juiz estipular o prazo 

para o seu cumprimento, quando não estiver determinado no título executivo.  

Caso a obrigação não seja satisfeita, o exequente pode requerer que esta seja 

executada às custas do executado (se o puder ser feita por terceiro, ou pelo próprio 

exequente), ou converter a obrigação em perdas e danos. Ademais, esta última solução será 

a do caso em que não for possível a execução de tutela específica, nos casos em que haja 

• NCPC, art. 809.  O exequente tem direito a receber, além 
de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se 
deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não 
for reclamada do poder de terceiro adquirente. 

Artigo 
importante! 
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recusa ou mora do executado, passando a seguir o procedimento de execução por quantia 

certa, após a liquidação (se necessária).  

No caso de obrigação de não fazer, caso o executado tenha praticado o ato, o 

exequente deve requerer ao juiz a definição de prazo para o executado desfazê-lo. Havendo 

recusa ou mora, poderá ser requerido que o ato seja desfeito à custa do executado. Não sendo, 

contudo, possível desfazer o ato, a obrigação se converterá em perdas e dano, seguindo o 

procedimento de execução após a liquidação, se necessária. 

 

(III) Execução por quantia certa 

Neste tipo de procedimento, a execução realiza-se pela expropriação dos bens do 

executado. De maneira muito sintética, são três as possibilidades de expropriação, que devem 

ser aplicadas subsidiariamente na seguinte ordem: 

a) Adjudicação: transmissão da propriedade dos bens penhorados ao exequente. 

b) Alienação: por iniciativa particular ou leilão judicial dos bens penhorados, com a 

conversão do valor ao exequente. 

c) Apropriação de frutos e rendimentos: especialmente de empresa, de 

estabelecimentos ou de outros bens do exequente.  

Despachada a inicial, incide honorários advocatícios de 10%. Se o pagamento 

integral for realizado em até três dias da citação, este valor honorífico é reduzido pela metade. 

Ademais, admitida a execução e passado os três dias da citação sem o referido pagamento, 

poderá ser determinada a penhora dos bens do executado.  

 

(IV) Execução contra a Fazenda Pública: procedimento semelhante ao do 

cumprimento de sentença.  

 

(V) Execução de alimentos: procedimento semelhante ao do cumprimento de 

sentença. 

 

 Embargos à execução 

Por fim, cabe destacar que o meio de defesa disponível ao executado são os 

embargos à execução. Independentemente de penhora, depósito, ou caução, o executado 

poderá opor embargos, no prazo de 15 dias contados da juntada do mandado de citação 

aos autos.   
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Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, podendo este ser 

concedido, a requerimento do embargante, no caso de risco de dano irreparável e 

probabilidade do direito, e desde que a execução já esteja garantida. 

Importante ainda enfatizar que, nos embargos de execução, o executado poderá fazer 

as seguintes alegações: 

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 

II - penhora incorreta ou avaliação errônea; 

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para 

entrega de coisa certa; 

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento. 

1 -  Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes extraídas da ação principai (autos executivos); 

 

2 –  No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um 

por cento ao mês. Tal parcelamento só é possível na execução de 

título extrajudicial, mas não no cumprimento de sentença! 

 

Recebidos os embargos (art. 920 CPC), o exequente será ouvido no prazo de 15 

(quinze) dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. 

Encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença. 
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16. DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 

16.1 INTRODUÇÃO 

 

O processo, conforme anteriormente estudado, é um ente complexo composto por um 

procedimento e uma relação jurídica processual. Nesse sentido, a particularidade dos 

procedimentos especiais, pois, se refere a um aspecto específico do processo. Tal aspecto, 

tendo em vista as peculiaridades do direito material envolvido na relação processual, sofre 

algumas adaptações em relação ao procedimento comum (visto em capítulo próprio), tal como 

regulamentado pelo CPC.  

A ideia de criar procedimentos especiais, portanto, é originária da tentativa de 

adaptar o andamento dos atos processuais que envolvam relações materiais que possuam 

alguma peculiaridade, de forma a tornar o processo mais eficiente e apto a atingir suas 

finalidades.  

Os procedimentos especiais se dividem em dois grandes grupos: 

a) Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa: procedimentos que 

envolvem algum tipo de conflito entre as partes. Exemplo: ações possessórias.  

b) Procedimentos especiais de jurisdição voluntária: procedimentos que não 

envolvem algum conflito, mas sim a regularização de alguma situação jurídica perante o 

juízo. Exemplo: ação de interdição.  

Importante destacar, outrossim, alguns princípios gerais que regem os 

procedimentos especiais: 

Legalidade: apenas a lei pode estabelecer as relações materiais que devem ser regidas por 

um procedimento especial em detrimento do procedimento comum. 

Taxatividade: por consequência, o rol de procedimentos especiais previstos legalmente é 

taxativo, não podendo simplesmente ser aplicado a situações sem previsão. 

Excepcionalidade: a regra é a aplicação do procedimento comum, de forma que os 

procedimentos especiais devem ser reservados a relações materiais que justifiquem a 

previsão de um procedimento próprio e adaptado. 

Indisponibilidade e infungibilidade: não é possível que as partes consensualmente adotem 

procedimento distinto do disposto para aquele caso, se especial e previsto como tal em lei. 

O procedimento deve, portanto, ser necessariamente aplicado àquele caso, não havendo 

fungibilidade para que seja substituído por procedimento distinto. 
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Observação: tal princípio não se confunde com a situação em alguns tipos de 

procedimentos especiais em que há a opção pela tutela do direito por meio do procedimento 

comum. No caso da ação monitória, por exemplo, é facultado ao demandante, em vez de 

optar por esta ação, acionar o judiciário pelo procedimento comum a fim de obter um título 

executivo judicial. 

Subsidiariedade do procedimento comum: as normas do procedimento comum se 

aplicam de maneira subsidiária, nos casos em que for omisso o disposto para o 

procedimento especial. 

 

Conhecidos os aspectos gerais dos procedimentos especiais, passa-se a analisar 

sinteticamente cada procedimento previsto pelo Novo Código de Processo Civil (NCPC). 

 

16.2 PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS CONTENCIOSOS 

 

(I) Ação de Consignação em Pagamento 

Trata-se de ação voltada para a satisfação de crédito e liberação do devedor da 

obrigação, nas situações previstas lei, como, por exemplo, no caso em que o credor discorda 

sobre o valor efetivamente devido.  

a) Consignação extrajudicial: 

O NCPC possibilita que a questão possa ser resolvida extrajudicialmente, no caso em 

que devedor requerer a consignação da quantia devida através de depósito em estabelecimento 

bancário oficial, com posterior notificação do credor por carta com aviso de recebimento. O 

devedor terá então 10 dias para expressar a recusa do valor depositado, caso contrário a 

obrigação será considerada resolvida, com a liberação do saldo depositado ao credor.  

Havendo recusa, o devedor pode propor referida ação de consignação.  

b) Consignação judicial: 

Na ação de consignação, o demandante (devedor) solicita o depósito da coisa ou 

quantia que alega dever, e requere a citação do réu. O réu (credor) pode contestar alegando 

questões referentes a sua suposta mora ou recusa em receber o valor, bem como a 

insuficiência do depósito realizado.  Nesse último caso, é lícito ao credor complementar o 

valor.  

Ao decidir, o juiz definirá a validade do depósito para satisfação da obrigação e 

liberação do credor. Caso decida que o valor é insuficiente, determinará o pagamento do 

montante devido, e a decisão valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe 
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o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. Haverá pagamento de 

custas e honorários pela parte derrotada na ação. 

Com isso, em resumo, tem-se: 

 

 

ATENÇÃO! 

Decisão que reconhece pagamento insuficiente na ação de consignação em 

pagamento vale como título executivo judicial. 

 

(II) Ação de exigir contas  

A ação de exigir contas pode ser dividida em dois momentos distintos.  

a) Exibir contas: 

Num primeiro momento, tem pedido de tutela condenatória, a fim de estipular uma 

obrigação de fazer ao réu, queal seja, a exibição e prestação de contas. Nesse pedido, o autor 

deve especificar, detalhadamente, as razões pelas quais exige a conta, bem como comprovar 

esta necessidade. 

Havendo condenação da obrigação de exibir contas, o réu deve prestar as contas no 

prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Pode 

também o réu apresentar as contas voluntariamente ao invés de contestar, acatando o pedido 

do autor.  

b) Declaração de saldo: 

Em ambos os casos, apresentadas as contas, inicia-se o segundo momento da ação. 

Neste segundo momento, é possível que o autor busque a tutela, através de sentença 

declaratória, da existência de saldo devido pelo réu. Para isto, o autor deve impugnar as 

contas apresentadas pelo réu, e havendo comprovação do saldo, o juiz provirá sentença com 

valor de título executivo judicial para a execução deste saldo. 

Assim: 

Depósito e 
notificação do 

credor 

Consignação 
Extrajudicial 

Depósito e ação 
judicial 

Consignação 
Judicial 
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(III) Ações Possessórias 

As ações possessórias visam a proteção da posse de coisa móvel ou imóvel. Para 

melhor entender as espécie de ações possessórias, é necessário compreender os três tipos de 

violação ao direito de posse: 

a) esbulho: privação total da posse de um bem. Através dele o possuidor perde todo o 

contato com o bem esbulhado. 

b) turbação: consiste em um esbulho parcial no qual o possuidor perde somente parte 

da posse de um bem, sem que haja perda de contato com o bem turbado. Há verdadeira 

perturbação ao direito de posse do indivíduo.  

c) ameaça: é apenas a iminência de um esbulho ou turbação. Não é, portanto, uma 

ofensa concretizada, mas somente um receio justificado de ter o direito de posse violado.  

Para cada tipo de violação, haverá uma ação específica cabível: 

 

 

Observação: Importante destacar que estas três ações são fungíveis, isto é, pode o 

juiz reconhecer a espécie de ação adequada caso o requerente proponha uma no lugar de 

outra:  

(1° momento) 

Obrigação de fazer 
Prestar Contas 

(2° momento) 

Impugnação das contas 
apresentadas  e declaração de 

saldo 

Título Executivo Judicial 

Esbulho 
Ação de reintegração de posse: Visa reintegrar ao 

antigo possuidor o seu direito de posse sobre a coisa. 

Turbação 
Ação de manutenção de posse: Visa afastar o 

turbador, assegurando ao possuidor o seu direito de 
posse mansa e pacífica. 

Ameaça 
Interdito proibitório: Visa impedir que a ameaça de 
violação se concretize, garantindo ao possuidor o seu 

direito. 
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CPC, art. 554.  A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará 

a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela 

cujos pressupostos estejam provados. 

Ademais, registre-se que, em todas as referidas ações possessórias, o procedimento é 

simplificado e busca garantir a celeridade necessária ao caso. O autor pode cumular o pedido 

de ação possessória com pedido de condenação em perdas e danos, bem como indenização 

pelos frutos. É possível também requerer pedido de tutela provisória.  

Quanto ao réu, cabe, em sua contestação, alegar que foi o ofendido em sua posse, 

demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do 

esbulho cometido pelo autor. 

ATENÇÃO! 

No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de 

pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no 

local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do 

Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência 

econômica, da Defensoria Pública.nsignação em pagamento vale como título 

executivo judicial. 

  

(IV) Inventário e Partilha  

A ação de inventário e a consequente partilha são cabíveis no caso em que o de cujus 

deixou bens a inventariar, sobretudo quando há testamento e/ou interessado / herdeiro 

incapaz. Não havendo interessado incapaz e, necessariamente, havendo concordância de todos 

os herdeiros e interessados, o procedimento pode se dar por escritura pública, não sendo 

necessária sua judicialização. 

Portanto: 

 

Inventário e partilha com 
herdeiro e/ou interesse de 

incapaz 

necessariamente pela via 
judicial 

Inventário e partilha sem 
herdeiro e/ou interesse de 

incapaz 

pode se dar pela via 
extrajudicial 
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O inventário é o levantamento dos bens do de cujus, bem como de sua avaliação e 

futura divisão. A partilha é a efetiva distribuição dos bens levantados e distribuídos entre os 

herdeiros.  

O requerimento do inventário é de responsabilidade de quem está na posse e 

administração do espólio, relembrando que o administrador provisório é seu responsável até 

que o inventariante preste compromisso.  

Possuem, entretanto, legitimidade concorrente o cônjuge ou companheiro, o herdeiro, 

o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou do legatário; o credor do herdeiro, 

do legatário ou do autor da herança; o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; a 

Fazenda Pública, quando tiver interesse; e o administrador judicial da falência do herdeiro, do 

legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro. 

Em relação ao inventariante, este é nomeado pelo juiz, tomando-se em conta uma 

ordem estipulada legalmente, nos seguintes termos: 

ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE 

1 – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro 

ao tempo da morte deste; 

2 – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge 

ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; 

3 – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; 

4 – o herdeiro menor, por seu representante legal; 

5 – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a 

herança estiver distribuída em legados; 

6 – o cessionário do herdeiro ou do legatário; 

7 – o inventariante judicial, se houver; 

8 – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. 

 

Com isso, depois de nomeado, ao inventariante são atribuídas as responsabilidades 

por representar o espólio, e realizar sua administração, tomando todas as medidas necessárias, 

inclusive as dispostas em lei, para a listagem e preservação dos bens envolvidos no espólio, 

bem como da relação dos herdeiros.  

Realizadas as primeiras declarações do inventariante acerca dos bens e herdeiros, 

será aberto prazo para manifestação dos interessados, a fim de contestá-las e apontar 

eventuais erros. O juiz deverá analisar e decidir sobre as impugnações apresentadas.  
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Após todos estes procedimentos, haverá ainda a avaliação e cálculo dos impostos 

envolvidos na sucessão, bem como a conferência dos bens que já foram transmitidos aos 

herdeiros durante a vida do de cujus (colação), e a abertura de prazo para que os credores 

requeiram o pagamento de eventuais dívidas de responsabilidade do espólio. 

 Partilha 

Finalizado o inventário, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, 

formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, 

resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada 

herdeiro e legatário. Importante apontar a possibilidade de que o juiz defira provisoriamente a 

qualquer dos herdeiros o direito de usar e fruir determinado bem. 

ATENÇÃO! 

A partilha deve observar três princípios basilares: a) a máxima igualdade 

possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; b) a prevenção de 

litígios futuros; e c) a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do 

companheiro, se for o caso. 

 

Transitada em julgado a sentença de partilha, os herdeiros receberão os bens 

conforme disposto em formal de partilha.  

Há também a possibilidade de que a partilha se dê por arrolamento, isto é, uma 

partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, homologada de plano 

pelo juízo. 

 

(V) Embargos de terceiro 

O embargo de terceiro é ação adequada para terceiro que sofra constrição ou ameaça 

de constrição sobre bens que possua ou que tenha direito incompatível com ato constritivo 

promovido em ação judicial. Neste caso, o embargo busca o desfazimento ou inibição do 

referido ato. 

 

Importante destacar que os embargos podem ser promovidos por terceiro 

proprietário, fiduciário ou mesmo possuidor.  

• É o caso, por exemplo, do mandado de penhora de imóvel 
de terceiro, com alegação de que este bem foi transferido a 
terceiro como fraude à execução. O terceiro proprietário é 
legitimado, nesta situação, a opor embargos de terceiro ao 
referido ato constritivo. 

Exemplo 
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 Referida ação pode ser oposta a qualquer tempo do processo de conhecimento, e 

mesmo no cumprimento de sentença ou execução, em até cinco dias depois da adjudicação, 

alienação ou arrematação do bem, desde que antes da assinatura da respectiva carta.  

O embargante deve fazer prova da posse ou propriedade do bem, e de sua qualidade 

de terceiro. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse 

determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos 

embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido. 

 

(VI) Oposição 

A oposição é ação apta para o terceiro alegar direito ou coisa que é objeto de disputa 

judicial entre as partes. 

 

A oposição deve ser oferecida até a prolação da sentença, sendo os opostos citados 

para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Se um dos opostos reconhecer a 

procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. 

 A oposição, se admitida, será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à 

ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. 

 

(VII) Ações de Família 

O procedimento especial das ações de família é previsto para a solução dos 

contenciosos envolvendo separação, divórcio, reconhecimento e extinção de união estável, 

guarda, visita e filiação. Trata-se, assim, de normas que visam assegurar maior eficiência na 

resolução de lides que envolvam questão de direito de família, considerando as 

particularidades destas situações. 

A primeira grande particularidade das ações de família é o especial apreço reservado 

pela legislação à solução consensual dos conflitos. Tal busca é reforçada pela maior 

disponibilidade de profissionais aptos a promover as negociações, bem como as previsões de 

promoção de tentativa de mediação e conciliação. 

Realizada a citação do réu, a audiência de mediação e conciliação é designada.  Na 

audiência, as partes precisam estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos.  

• Se A e B disputam judicialmente a propriedade sobre 
determinado bem, é cabível a oposição de C para alegar que 
este bem é na verdade sua propriedade. 

Exemplo 
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Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum. 

Muito cuidado com os seguintes pontos: 

1 – Não se aplica este procedimento especial às ações envolvendo 

alimentos ou versando sobre interesse de criança ou adolescente. As 

normas deste procedimento, contudo, são aplicadas de maneira 

subsidiária nestes dois casos. 

2 – Nas ações de família é obrigatória a intervenção do Ministério 

Público quando houver interesse de incapaz, situação em que a promotoria deve ser 

inclusive ouvida previamente à possível homologação de acordo. 

3 – Nas ações de família, a citação, necessariamente, deverá ser feita na pessoa do réu, 

por meio de oficial de justiça (art. 247, I c/c art. 695, § 3° CPC), não sendo admitida 

citação por carta / correio. 

 

(VIII) Ação Monitória 

Trata-se de ação voltada para exigir contas de devedor no caso em que o credor não 

disponha de título executivo. Nada impede que o credor, neste caso, entra com procedimento 

comum para reconhecimento de seu título como executivo, por meio de sentença declaratória. 

Contudo, a ação monitória é uma opção processual que, voltada para ser mais célere, permite 

que o juízo expeça mandado de pagamento. 

É cabível ação monitória mesmo contra a Fazenda Pública. 

 

A cobrança, através de ação monitória, pode ser feita de pagamento em quantia de 

dinheiro, entrega de coisa, ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Na petição, 

deve o autor demonstrar a exigência da dívida, o seu valor e conteúdo patrimonial, fazendo-o 

através de documento escrito, que inclusive pode consistir em prova oral documentada.  

Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o 

juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento 

comum. 

Caso seja evidente o direito do autor, o juiz deve expedir mandado para que o 

devedor realize o adimplemento da obrigação em 15 dias, bem como o pagamento de 
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honorários em 5%. Se o adimplemento não for feito tempestivamente, resta constituído ao 

autor título executivo judicial da referida obrigação.  

Distinto será o caso em que o réu oponha embargos à ação monitória, alegando 

qualquer matéria que poderia ser alegada em procedimento comum. Caso alegue que o réu 

cobra quantia superior à devida, deverá apresentar o valor correto, comprovando-o. O autor é 

intimado a responder os embargos em 15 dias, e o juízo passa a julgar a causa. 

Caso razão seja dada ao autor, constitui-se título executivo judicial. Cabe apelação 

contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. 

 

16.3 PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS VOLUNTÁRIOS 

 

Trata-se, como já abordado, de procedimentos voltados não à resolução de uma lide 

em sentido estrito (isto é, de um conflito que oponha partes), mas da regularização de 

determinada situação através do exercício jurisdicional. Tem-se verdadeira integração de 

determinado negócio ou situação jurídica pelo exercício jurisdicional, de acordo com as 

exigências legais.  

O procedimento de jurisdição voluntária pode ser iniciado pelo interessado, ou então 

pelo Ministério Público ou Defensoria Pública. O Ministério Público atuará, na maioria dos 

casos, como fiscal da lei, quando não for o requerente da medida. No caso de interesse 

relacionado à Fazenda Pública, está também obrigatoriamente deve ser ouvida.  

As normas gerais sobre este tipo de procedimento se aplica, além dos procedimentos 

que serão posteriormente descritos, aos seguintes casos: 

a) emancipação; 

b) sub-rogação; 

c) alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de 

órfãos e de interditos; 

d) alienação, locação e administração da coisa comum; 

e) alienação de quinhão em coisa comum; 

f) extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da 

sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando 

ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória; 

g) expedição de alvará judicial; 

h) homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor. 
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Válido conhecer falar sobre os mais procedimentos especiais de jurisdição voluntária 

dispostos pelo NCPC, ainda que limitado apenas aos seus aspectos mais centrais: 

 

(I) Notificação e Interpelação 

Trata-se de mecanismo apto para manifestação formal de vontade sobre assunto 

juridicamente relevante a outra pessoa, dando-lhe ciência sobre determinado fato ou situação 

jurídica. Caso a situação seja de interesse geral, é possível solicitar que a notificação se dê ao 

público através de edital.  

A interpelação, por sua vez, é a notificação do requerido para que faça ou deixe de 

fazer determinada coisa que o requerente entenda ser seu direito.  

Havendo suspeita de que o requerente busca fim ilícito, ou caso haja necessidade de 

averbação de notificação em registro público, o requerente será ouvido antes do deferimento 

da notificação. 

 

 

(II) Alienação Judicial 

Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo 

como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados 

ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste 

Capítulo a respeito da alienação no processo de execução (arts. 879 a 903). Essa é a 

disposição literal do art. 730 do CPC. 

 

(III) Divórcio e da Separação Consensuais, da Extinção Consensual de União 

Estável e da Alteração do Regime de Bens do Matrimônio 

Distintamente das ações de família, em que há a presença de alguma lide (isto é, de 

um conflito), é possível também a resolução de algumas questões relativas ao casamento e à 

Notificação 
cicência por manifestação 

formal 

Interpelação 

notificação com 
requerimento para que o 

notificado faça ou deixe de 
fazer coisa 
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união estável através da jurisdição voluntária. Esta irá incidir justamente nos casos em que 

não há conflito entre as partes, como no divórcio e separação consensual. 

Os requerimentos serão realizados em petição inicial, acompanhado dos devidos 

documentos exigidos para cada caso específico. 

ATENÇÃO! 

O divórcio e separação consensual devem, obrigatoriamente dispor sobre as 

seguintes questões: 

a) descrição e à partilha dos bens comuns; 

b) pensão alimentícia entre os cônjuges; 

c) o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; 

d) o valor da contribuição para criar e educar os filhos. 

 

Observação: Não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos 

legais, tais disposições poderão ser realizados por escritura pública. 

 Mudança de regime bens 

A mudança de regime de bens, por sua vez, deverá apresentar assinatura de ambos os 

cônjuges, bem como as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. 

O Ministério Público será então intimado, bem como será publicado edital que divulgue a 

pretendida alteração de bens, somente podendo o juiz decidir depois de decorrido o prazo de 

30 dias de sua publicação. 

 

(IV) Testamento e Codicilos 

Trata-se de procedimento voltado à certificação e regularização de testamento. Pode 

ocorrer em três situações: 

a) Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne 

suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do 

apresentante. 

b) Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, 

poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento.  

c) A publicação do testamento particular poderá ser requerida, depois da morte do 

testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor 

do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-

la. 
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(V) Herança Jacente 

Procedimento voltado para arrecadação de herança jacente. Herança jacente é aquele 

que não há ou não foi encontrado seu sucessor. Neste caso, o juiz da comarca de domicílio do 

falecido será responsável por sua arrecadação.  

Os bens serão arrolados e descritos, com auxílio do curador da herança, em auto 

circunstanciado. Serão realizados os devidos exames sobre a vida pregressa do falecido, bem 

como de possíveis herdeiros e de outros bens que lhe pertençam.  

Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital para que eventuais sucessores 

se habilitem.  Passado um ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro 

habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. 

Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta. 

 

(VI) Interdição 

Procedimento voltado para interdição civil de incapaz. Pode ser promovida por 

cônjuge ou companheiro, familiares ou tutores, representante de entidade em que o indivíduo 

se encontrado internado, ou pelo Ministério Público. 

Observação: A legitimidade do MP é subsidiária, apenas ocorrendo em caso de 

doença mental grave, se os demais legitimados não tiverem promovido a interdição. 

Em caso de urgência, cabe ao juiz nomear curador provisório ao interditando. Este 

será citado e deverá comparecer em audiência para ser entrevistado pelo juiz. Parentes e 

pessoas próximas também poderão ser entrevistadas, bem como poderá ser determinada 

eventuais provas periciais. Importante ressaltar que cabe ao autor juntar à inicial laudo médico 

que comprove a situação de incapacidade.  

A sentença que reconhecer a incapacidade nomeará curador definitivo e será inscrita 

no registro de pessoas naturais, bem como a publicação da sentença em edital. A interdição 

poderá também ser reconhecida apenas parcialmente. 

 

(VII) Tutela e Curatela 

Dispõe regras gerais sobre deveres e responsabilidades dos tutores e curadores. São 

normas predominantemente de direito material, voltadas ao devido acompanhamento da tutela 

e curatela.  

Além disso, dispõe, ainda, sobre a possibilidade de suspensão, extinção ou 

exoneração do poder de tutela e curatela. 
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17. EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO (QUESTÕES INÉDITAS) 

 

1 – Adalberto, por intermédio de seu advogado legalmente constituído, ingressou com 

demanda perante o Juizado Especial Cível da Comarca Y, pleiteando, em suma, a 

responsabilidade por falha na prestação de serviço contra a pessoa jurídica ―Buffet Paladar‖. 

Adalberto, na ocasião do seu aniversário, havia contratado a referida pessoa jurídica para 

servir o jantar em sua festa, alguns petiscos e bebida a seus convidados. Ocorre que o ―Buffet 

Paladar‖, porém, além de não ter conseguido servir o jantar a todos as pessoas presentes no 

evento, conforme havia prometido, ainda serviu destilados diferentes daqueles solicitados 

pelo contratante, substituindo-os por outros bem mais baratos. Distribuída a ação, e já no 

curso do processo, Adalberto descobriu que o ―Buffet Paladar‖ já era conhecido na cidade 

pela má prestação de seus serviços, contando com vários outros clientes igualmente lesados. 

A suspeita era de que o seu sócio proprietário, ao receber parte do pagamento pelos serviços 

contratados, embolsava o dinheiro em sua conta pessoal, de modo que a pessoa jurídica, em 

si, ficava sem aporte financeiro suficiente para cobrir os gastos com a realização das 

obrigações contratuais, razão pela qual o ―Buffet Paladar‖, em pouco tempo, passou a 

responder por diversas ações consumeristas, enfrentando, assim, incisiva crise financeira. 

Diante de toda essa conjuntura, o advogado de Adalberto estuda a possibilidade de fazer com 

que o sócio proprietário da pessoa jurídica demandada responda, juntamente com a pessoa 

jurídica, pelos danos causados ao seu cliente. 

Considerando as informações descritas, marque a alternativa correta: 

A) a demanda comporta intervenção de terceiros, sendo o caso de promover o chamamento ao 

processo para que o sócio proprietário da pessoa jurídica responda com seu patrimônio pelos 

danos causados ao autor. 

B) a legislação que rege o processamento de feitos perante o Juizado Especial Cível veda a 

possibilidade de promoção de qualquer das espécies de intervenção de terceiros nos processos 

que tramitem nesse rito. 

C) o advogado de Adalberto deverá opor embargos de terceiro, convocando o sócio 

proprietário da pessoa jurídica a responder em juízo, solidariamente, pelos danos pleiteados 

pela parte autora. 

D) o caso permite que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

sendo possível que o sócio proprietário responda com seus bens pelos danos causados pela 

pessoa jurídica. 
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_______________ 

2 – Berenice, ao intentar ação de cobrança perante o Juízo da Comarca de Seriguela, Estado 

X, teve sua petição inicial indeferida uma vez que, segundo fundamentação do magistrado, 

esta não cumpriu os requisitos legais dispostos na legislação processual, de modo que, mesmo 

intimada, Berenice não corrigiu os vícios dos quais padecia sua peça de ingresso. A partir 

disso, Berenice pretende recorrer da decisão. 

Sobre o caso, marque a alternativa correta: 

A) contra a decisão que indefere a petição inicial caberá agravo de instrumento, não sendo 

admitida retratação do magistrado. 

B) a decisão que indefere a petição inicial é irrecorrível, podendo a parte, porém, intentar 

nova ação desde que corrigido o vício que ensejou o indeferimento. 

C) a autora poderá interpor recurso de apelação, admitindo-se a retratação do juiz no prazo de 

5 (cinco) dias. 

D) a decisão que indefere a petição inicial não extingue o processo, incumbindo à parte dar 

normal andamento ao processo na forma exigida pela lei. 

 

 

_______________ 

3 – Ao enfrentar grave doença degenerativa, Mário, pessoa pobre na forma da lei, entende que 

é dever do Estado promover o seu tratamento médico, já que o direito à saúde, como corolário 

da própria dignidade da pessoa humana, é constitucionalmente assegurado. Nesse cenário, 

Mário, assistido pela Defensoria Pública da sua cidade, ingressa com ação pelo procedimento 

comum pleiteando seja o Poder Público condenado a, compulsoriamente, promover o 

tratamento da sua patologia, fornecendo-lhe assistência médica integral, inclusive com a 

realização de procedimento cirúrgico indispensável para a manutenção da sua saúde. 

Distribuída a demanda, o Juízo, com base em laudos clínicos, entendendo que a decisão 

acerca da realização do procedimento cirúrgico do qual Mário necessitava não poderia esperar 

até o deslinde final da ação, defere tutela provisória determinando a sua imediata realização, o 

que é acatado pela parte requerida. 

Sobre a natureza da tutela provisória então deferida, esta classifica-se como: 

A) tutela provisória antecedente, de natureza satisfativa, fundada em evidência. 

B) tutela provisória incidental, de natureza cautelar, fundada em evidência. 

C) tutela provisória antecedente, de natureza antecipada, fundada em urgência. 

D) tutela provisória incidental, de natureza satisfativa, fundada em urgência. 
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_______________ 

4 – Carlos, no curso de uma ação de cobrança promovida por Bernardo, foi condenado a 

pagar ao autor da demanda a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Com efeito, 

passados alguns anos, Bernardo, formalmente, promove o cumprimento da decisão a seu 

favor, já que, segundo ele, o valor não havia sido pago voluntariamente. Carlos, todavia, por 

que a dívida já havia sido prescrita, pretende se insurgir contra o cumprimento do título 

judicial e, para tanto, procura seu advogado para assim o fazer. 

Nessa situação: 

A) o advogado de Carlos, desde que, previamente, ofereça bens à penhora, poderá apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença. 

B) o advogado de Carlos poderá apresentar, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento 

de sentença, independentemente de penhora. 

C) o advogado de Carlos poderá opor embargos de devedor, os quais serão processados em 

autos apartados. 

D) o advogado de Carlos, nos mesmos autos e desde que ofereça bens à penhora, poderá opor 

embargos de devedor. 

 

 

_______________ 

5 – Emanoel, proprietário de uma sorte de terras situadas no pantanal sul-mato-grossense 

onde cria gado de corte, toma conhecimento, através de seus funcionários, que um grupo de 

invasores que se autodenominam ―soldados da reforma agrágria‖ se aproxima dos limites da 

sua fazenda. O grupo de invasores é conhecido no estado por sempre agir em um grade 

número de pessoas, com muita truculência de posse de armas de fogo. Frente a essa situação, 

Emanoel, muito preocupado com a possibilidade de invasão da sua propriedade, contrata 

você, na condição de advogado, exigindo que providências cautelares sejam imediatamente 

cumpridas a fim de que a invasão às suas terras não se consume. 

Marque a opção que indica o instrumento processual adequado ao anseio de Emanoel: 

A) manejamento de interdito proibitório. 

B) ajuizamento de ação de reintegração de posse. 

C) ajuizamento de ação de imissão de posse. 

D) manejamento de ação de manutenção de posse. 
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_______________ 

6 – Ione, brasileira, casou-se em 2010 com Nuno, português, em uma luxuosa cerimônia 

realizada em Maceió, estado de Alagoas. O casal mora atualmente em Portugal com uma filha 

menor. Ione, com o passar do tempo, percebeu que não ama mais Nuno e pretende se 

divorciar, ajuizando uma ação para ajustarem a partilha dos bens, contando com a anuência do 

cônjuge. Os bens que o casal possui são a casa onde moram em Portugal e um apartamento 

em Maceió. 

Acerca da ação de divórcio, assinale a alternativa correta. 

A) Poderá somente ser ajuizada no Brasil, tendo em vista que foi o local da celebração do 

casamento. 

B) Eventual sentença portuguesa de divórcio consensual, deverá ser primeiramente 

homologada pelo Superior Tribunal de Justiça para produzir efeitos no Brasil. 

C) Se Ione ajuizar a ação em Portugal, não poderá partilhar o apartamento de Maceió. 

D) Tanto Portugal como Argentina são competentes para decidir sobre a partilha dos bens do 

casal. 

 

 

_______________ 

7 – Rafael ingressa com ação indenizatória em face da Companhia Aérea Voe Alto S/A, em 

razão de um atraso em escala não prevista no seu voo. Entretanto, ao verificar novamente seu 

e-mail e bilhetes aéreos, Rafael percebeu que a escala estava sim prevista no seu voo, 

comunicando de imediato seu advogado o desinteresse no prosseguimento do processo.  

Considerando que o réu ainda não foi citado, marque a alternativa correta. 

A) A desistência somente produzirá efeitos, extinguindo o processo, se houver o prévio 

consentimento da Companhia Aérea Voe Alto S/A. 

B) Tendo em vista que a causa versa sobre direito indisponível, poderá o juiz, de ofício, dar 

prosseguimento ao feito, determinando a citação da Companhia Aérea para que apresente, no 

prazo de 15 dias, sua defesa. 

C) Diante da desistência unilateral do autor da ação, o processo deverá ser extinto sem 

resolução do mérito. 

D) A desistência da ação produz, como um dos seus efeitos, o fenômeno da coisa julgada 

material, obstando que o autor intente nova demanda com conteúdo idêntico perante o Poder 

Judiciário. 
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_______________ 

8 – Mário interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça, tendo em vista que seu pedido 

de danos morais em face da transportadora Leva Tudo S/A foi julgado improcedente. 

Contudo, seu recurso não foi conhecido, pois o juízo de primeira instância entendeu que era 

intempestivo. Mário então verifica que não foi levado em consideração um feriado existente e 

por ele demonstrado no curso do prazo recursal. 

Com relação à atitude que Mário deve tomar, assinale a alternativa correta.  

A) Mário deverá interpor Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça, pretendendo reverter 

o juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. 

B) Mário deverá interpor Agravo Interno para o Tribunal de Justiça, procurando reverter o 

juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. 

C) Mário deverá interpor nova Apelação ao Tribunal de Justiça reiterando as razões de mérito 

já apresentadas. 

D) Mário deverá ajuizar Reclamação perante o Tribunal de Justiça, alegando usurpação de 

competência do juízo de primeiro grau ao realizar o juízo de admissibilidade. 

 

 

_______________ 

9 – Citado em um processo de execução, Matias pretende opor embargos alegando 

inexequibilidade do título que ensejou a ação em seu desfavor.  

Acerca dos embargos à execução, assinale a alternativa correta. 

A) Constituem-se em ação autônoma, razão pela qual serão autuados e distribuídos 

livremente. 

B) Seu oferecimento independe de efetivação da penhora, depósito ou caução. 

C) São cabíveis tanto nas execuções autônomas quanto no cumprimento de sentença. 

D) Em regra, a oposição de embargos suspende a execução. 

 

 

_______________ 

10 – Luiza, devidamente representada por sua mãe, ajuizou ação de alimentos em face seu 

pai, Adalberto. Após o recebimento da petição inicial, o juiz deve designar uma audiência de 

tentativa de conciliação ou mediação, com um lapso temporal mínimo de 30 (trinta) dias entre 

a data da designação e a data da audiência. 
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Assim, a esse respeito, é certo que a dita audiência de tentativa de conciliação e mediação 

somente não acontecerá no caso de 

A) Luiza e Adalberto manifestarem, expressamente, o desinteresse na composição consensual. 

B) Luiza não se manifestar na inicial sobre a possibilidade de realização da audiência. 

C) Luiza manifestar seu desinteresse na realização da audiência e Adalberto não se 

manifestar. 

D) Adalberto manifestar interesse na audiência e Luiza manifestar desinteresse. 
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