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Atos processuais (art. 154 a 261) 

O processo se apresenta no mundo do direito como uma relação jurídica que se estabelece entre as partes e o juiz e 

se desenvolve através de sucessivos atos (atos processuais), de seus sujeitos, até o provimento final destinado a dar 

solução ao litígio. 

Os atos processuais, praticados pelas partes, pelo juiz ou seus auxiliares, tem como finalidade instaurar a relação 

processual, desenvolvê-la ou resolver a lide. 

Cabe dizer que o processo é uma sequencia ordenada de fatos, atos e negócios processuais. 

Os atos são jurídicos de natureza processual. 

Fato processual – acontecimento natural com influencia sobre o processo. 

Ato processual – toda ação humana que produza efeito jurídico no processo. 

Não há atos processuais praticados fora do processo, nem são atos processuais todos os atos praticados dente do 

processo. 

Quem pratica os atos processuais?  

Agentes são as partes, o juiz e os auxiliares. Isto porque para o Estado realizar sua função de tutela jurisdicional, 

precisa da conjunção de atividades e esforços dos próprios litigantes e dos órgãos judiciários, ou seja, todos os atos 

desses agentes tem como finalidade preparar a solução. 

Até mesmo os terceiros, estranhos à controvérsia dos litigantes, são convocados a praticar atos decisivos para que o 

processo atinja seu objetivo, como uma exibição de documentos ou de testemunho, portanto, se os atos desses 

terceiros produzem eficácia direta e imediata sobre o desenvolvimento e sobre o desfecho do processo, devem ser 

considerados atos processuais. 

Em síntese,  ato processual é o ato jurídico emanado pelas partes, dos agentes da jurisdição, ou mesmo de terceiros 

ligados ao processo, suscetível de criar, modificar ou extinguir efeitos processuais. 

Atos do processo e atos do procedimento 

Processo – uma relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a composição da lide), compõe-se de atos que 

buscam diretamente a consecução de seu fim. Temos: PI, citação, contestação, a produção de provas e a sentença. 

Procedimento – há atos das partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito em influir na 

relação processual. Temos: ampliação ou redução de prazo, adiar uma um audiência por acordo entre as partes. 

Classificação dos atos processuais: 

I - Atos da parte (art. 158 – 161): 

 

Art. 158: “Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais, ou bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direito processuais”. Unilateral praticado pela parte: 

petição inicial, renúncia. 

Bilateral: quando as partes resolvem fazer um acordo. 

*a desistência da ação só produzirá efeitos depois de homologada por sentença. 

Art. 159: “Salvo no DF e nas capitais dos Estados, todas as petições e documentos que instruírem o processo, não 

constantes de registro público, serão sempre acompanhados de cópia, datada e assinada por quem os oferecer”. 

§ 1° - essas cópias, datadas e assinadas pela parte, depois de conferidas pelo escrivão, irão formando ao autos 



suplementares, dos quais deverão constar a “reprodução de todos os atos e termos do processo original”. 

§ 2° - não é lícito às partes ou advogados retirarem autos suplementares de cartório. De lá só saem para conclusão 

do juiz, na falta dos autos originais. 

Art. 160: “Poderão as partes exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em 

cartório”. 

Art. 161: “É defeso lançar, nos autos, cotas marginais ou interlineares; o juiz mandará riscá-las, impondo a quem as 

escrever multas correspondentes à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo”. 

Os advogados das partes podem manusear livremente os autos, inclusive fora do cartório, mas o código proíbe que 

neles lance cotas marginais ou interlineares. Caso esse procedimento for infringido, o juiz mandará riscar as cotas, 

impondo multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo, a quem as escreveu. 

II – Atos do juiz (art. 162 – 165): possui dois poderes, o de dar solução à lide e de conduzir o feito segundo o 

procedimento 

 

Art. 162: “  Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”. 

§1° - Sentença: é emitida como prestação do Estado, em virtude da obrigação assumida na relação jurídico-

processual, quando a parte ou as partes vierem a juízo, isto é, exercerem a pretensão à tutela jurídica. 

 

A sentença é a extinção do processo pelo 267 ou do 269.  

 

Caso o vencido não satisfazer o que esta determinada na sentença, dá inicio mais uma fase do processo, que é de 

cumprimento de sentença (Fase de Execução) e não mais como antigamente que o vencedor entrava como outro 

processo que era de execução. 

O vencido pode ou não cumprir então o processo, se não cumprir vai então abrir mais uma fase do processo. 

 

Conceito atual - o ato pelo qual o juiz aplica um dos dispositivos do 267 ou 269. 

Art. 267 – sem resolução do mérito. Pois o instrumento, processo, forma não estão adequadas que possam atingir o 

mérito e resolver a questão. Assim a parte ainda tem o direito de instaurar outro processo sobre a mesma lide, já 

que esta não chegou a ser apreciada 

 

Natureza jurídica dessa sentença é terminativa (termina o instrumento, o processo e não define o direito material). 

Produz efeito de coisa julgada, mas coisa julgada formal. 

Art. 269 – com resolução do mérito. A forma, o instrumento, o processo esta adequado permitindo que o juiz julga o 

direito material em litígio. Assim após essa modalidade de julgado, não é mais possível às partes a propositura de 

outra causa sobre a lide, que nele encontrou sua definitiva solução. 

 

Natureza jurídica é definitiva (define o direito material). Produz efeito de coisa julgada, mas coisa julgada material, 

que implicitamente esta falando em coisa julgada formal. 

 

Diferença entre coisa julgada formal e material -> a coisa julgada garantida constitucionalmente, ao lado do direito 

adquirido é a material e não formal. 



§2° - Decisão interlocutória: é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questões incidentes. São aqueles 

pronunciamentos que sem julgar o mérito da causa, solucionam questões outras que surgem durante a tramitação 

do processo, visando preparar a sentença final. 

*Cabe recuso? SIM, de agravo (interposto em decisões interlocutórias em proc. civil). 

§3° - Despacho: são todos os demais atos do juiz praticados no processo, de oficio ou a requerimento da parte, a cujo 

respeito a lei não estabelece outra forma. 

Aqueles atos que visam dar impulsionamento/ movimento no processo. 

 

Deve lembrar que o processo de instaura por iniciativa da parte, nunca ex officio. Uma vez provocada a atividade 

jurisdicional pela parte interessada, o processo desenvolve-se por impulso do juiz, independentemente de nova 

provocação do litigante. 

 

Como: receber a contestação, abrir vista para a parte, designar data para a audiência. 

*não cabe recurso (diferente da decisão). 

Art. 163: “Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais”. 

Art. 164: “ Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Quando 

forem proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para revisão e 

assinatura”. 

Art. 165: “As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais decisões 

serão fundamentadas, ainda que de modo conciso”. 

III – Atos do escrivão ou do chefe de secretaria (art.166 – 171): 

No processo há um constante movimento, uma sucessão de atos todos concatenados e tendentes a alcançar a meta 

final, que é o provimento jurisdicional que haverá de solucionar o litígio. 

 

Marchado processo = impulso oficial, assim os próprios agente do órgão jurisdicional promovem o andamento do 

processo, mesmo que as partes estejam inertes. 

 

Para atingir a finalidade, os atos jurídicos processuais devem ser documentados e comunicados às partes. Daí a 

existência do principal órgão auxiliar do juiz, que é o escrivão ou o chefe de secretaria, que se encarrega dos atos de 

documentação (sentença do juiz enquanto não publicada e documentada nos autos não tem existência jurídica como 

atos processual), comunicação (citação, intimação – quase sempre realizadas pessoalmente) e movimentação do 

processo (andamento, certificando os atos praticados, abrindo vista às partes). 

Toda documentação do escrivão ou chefe de secretaria está coberta pela presunção de veracidade, fé publica. 

Art. 166 – o processo se inicia com a provocação do autor por meio da PI. Depois de despachada pelo juiz, o escrivão 

promoverá o primeiro ato de documentação, assim ao receber a PI de qualquer processo o escrivão autuará o 

numero de registro, os nomes das partes e a data de início e procederá do mesmo modo quantos aos volumes que se 

forem formando. 

 

Art. 167 – escrivão numerará e rubricará todos as folhas do autos e suplementares. 

Termos mais comuns: Juntada (certifica o ingresso de um petição ou documento nos autos), vista (ato de fraquear o 



escrivão os autos à parte para que o advogado se manifeste sobre algum evento processual), conclusão (certifica o 

encaminhamento dos autos ao juis) e recebimento (momento em que os autos voltaram ao cartório após um vista 

ou conclusão). 

 

Art. 169 – atos e termos serão datilografados ou escritos com tinta escura e indelével, assinando-os as pessoas que 

neles intervieram. §1°: vedado abreviaturas, para evitar ambiguidade ou incerteza. 

 

Art. 170 – lícito o uso de taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo. 

 

Art. 171 – não se admitem nos atos e termos espaços em branco, entrelinhas, emendas, rasuras. 

Forma dos atos processuais 

Forma é o conjunto de solenidades que se devem observar para que o ato jurídico seja plenamente eficaz. É através 

dela que a declaração de vontade adquire realidade e se torna ato jurídico processual. 

Solenes (lei prevê determina forma como condição de validade) e não solenes (forma livre).  

 

Art. 154: “os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a 

exigir”.  

Ainda quando houver exigência de determinada solenidade, reputar-se-ão válidos os atos que realizados de outro 

modo lhe preencham a finalidade essencial. Assim somente quando não atingir a finalidade pelo ato processual é 

que se deve reconhecer a invalidade do ato. 

Tempo e lugar dos atos processuais 

Art. 172: os atos processuais realizar-se-ão em dias uteis (segunda a sábado), das 6h até as 20h.  

As normas de administração determinam que os fóruns não abram de sábado, que o expediente forense não 

funcionem de sábado. O ato processual em regra é realizado dentro do juízo, mas pode ser realizado fora, então se 

algum dia as normas de administração resolverem mudar e abrir o fórum as 6 da manha, os atos serão válidos, ou se 

o oficial de justiça bater na minha porta as 6 da manha, o ato será válido.  

 

§ 1° – será praticado depois das 20h quando os atos foram iniciados antes e o adiamento prejudicará a diligencia ou 

causar grave dano. 

 

§ 2° - citação ou penhora – domingos e feriados ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido. 

Requisitos: pedido da parte que demonstre urgência da medida, autorização expressa do juiz e observância do art. 5° 

da CF. 

 

§ 3°: sempre que o ato for daqueles que se praticam por meio de petição, como os recursos, a manifestação da parte 

terá de ser protocolada, dentro do horário de expediente estabelecido pela lei de organização judiciária local. 

Art. 173: durante férias e feriados não se praticarão atos processuais. Que férias são essas? São férias forenses, 

aquelas paralisações que afetam, regular e coletivamente, durante determinado período do ano, todo o 

funcionamento do juízo, ou seja, não é do juiz, porque quando este tira férias temos um juiz substituto. Férias que 



são dadas pelas normas administrativas. 

 

Os feriados diz repeito pontualmente a determinado dia (diferente das férias que correspondem à suspensão dos 

serviços) e são aqueles que são oficiais, então não são os nacionais, nem municipais. 

 

Os prazos são contínuos, mas os atos processuais não são praticados durante as férias forenses e feriados, exceto: 

I – para produção de prova antecipada, pois está para perecer. 

II – citação, a fim de evitar o pericimento de direito; e bem assim o arresto, o sequestro, a penhora, a arrecadação, a 

busca e apreensão, o depósito, a prisão, a separação, abertura de testamentos, embargos de terceiro – aqueles atos 

de notaria urgência, na qual a parte estaria sujeita a prejuízos irreparáveis caso tivesse que aguardo o percurso das 

férias para promovê-lo. 

§ único: o prazo para a resposta do réu só começará a correr no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou as férias. 

Art. 174 – atos praticados e causas que tramitam nas férias.  

I - atos de jurisdição voluntária e os necessários a conservação de direitos 

II - causas de alimentos provisionais (ate concessão dos alimetos), dação ou remoção de tutores e os mencionados 

no art. 275 (sumário) 

III - causas que a lei federal determinar – desapropriação, falência. 

Os atos são públicos, pois o poder jurisdicionado tem dever se dar posicionamentos dos atos processuais ao 

jurisdicionado. O Estado deve satisfação a sociedade de como esta agindo no lugar dela. E faz isso tornando publico 

seus atos – princípio da publicidade. Nós, jurisdicionados, temos o direito de saber como ele esta atuando. Exceto 

segredo de justiça, art. 155, na verdade publico eles são, mas para os interessados no processo, que estão 

participando do processo, agora 3° interessado poderá ser publico a ele se autorizado pelo juiz, desde que haja uma 

justificativa para o juiz autorizar. Há a publicação no diário oficial, mas sem identificação das partes, vem em sigla 

como José da silva (JS). 

Art. 175: consideram-se feriados os dias não úteis, ou seja, aqueles que não há expediente forense, como os 

domingos, dias de festa nacional ou local e os sábados, quando as normas de organização judiciária suspenderem a 

atividade jurídica nesses dias. 

Lugar 

Art. 176: um ato processual é praticado na sede de juízo, ou seja, no edifício do fórum ou do tribunal competente 

para a causa, mas pode também ser em outro local, como realizar penhora em comarca diferente, ou busca e 

apreensão que tem que ser na comarca do lugar da coisa, expedindo então carta rogatória. 

Hipóteses que poderão efetuar-se fora da sede de juízo: deferência, interesse da justiça ou obstáculo arguido pelo 

interessado e acolhido pelo juiz (pessoa enferma). 

PRAZOS 

O processo se inicia pela parte e se desenvolve pelo impulso oficial. Para que produza efeitos é preciso que o ato seja 

praticado dentro do prazo, para ser valido, sob pena de preclusão do direito de praticá-los. 

Lapso de tempo outorgado para que o processo possa ser devidamente praticado e considerado válido. 

Art. 178: O prazo em regra é continuo, computa de forma contínua, assim uma vez iniciado não sofrerá interrupção 

em seu curso pela superveniência de feriado ou dia não útil. 

Art.179 -> suspensão(férias forenses, começa da onde parou) x interrupção (começa a contar tudo de novo).  



A maioria dos prazos são previstos em lei, mas se houver omissão da lei, caberá ao juiz determinar o prazo em que o 

ato do processo pode ser praticado, tendo em conta a complexidade da causa. 

O prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz, é continuo, não se interrompendo nos feriados.. 

Art. 181: Dilatório – aquele que pode ser dilatado, alterado, modificado, embora fixados na lei admite ampliação 

pelo Juiz, ou que, por convenção das partes, pode ser reduzido ou ampliado. 

Para essa ampliação ou redução a pedida das partes só tem eficácia se: requerida antes do vencimento do prazo, 

fundada em motivo legítimo e objeto de aprovação do juiz, a quem compete fixar o dia do vencimento do prazo da 

prorrogação. 

Peremptórios – não pode ser alterado, nem pelo partes, nem pelo juízo. Fixados pela Lei. 

§ 1° - o juiz fixará o dia do vencimento do prazo da prorrogação. 

§ 2° - as custas acrescidas ficarão a cargo da parte em favor de quem foi concedida a prorrogação. 

Art. 182 -> é defeso às partes, ainda que todos estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. O 

juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por mais de 60 dias. 

§ - em caso de calamidade pública, poderá até ultrapassar o mencionado limite. 

Art. 183: decorrido o prazo, extingui-se independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, 

ficando salvo, porém, á parte provocar que o não realizou por justa causa (evento imprevisto, alheio a sua vontade 

que impediu de praticar o ato por si ou por mandatário e verificada a justa causa o juiz permitirá a prática do ato no 

prazo que lhe assinar). 

Art. 184 -> Contagem. Exclui dia ‘’a quo’’ (dia do começo) e incluo o dia ‘’ad quem’’ (do final). Para contar de forma 

continua sábado domingo, feriados, só ficar atento quanto ao prazo final, se cair em dia não útil (domingos e 

feriados) ai passar para o dia imediatamente posterior útil. 

Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública 

ou o MP. 

Art. 241: começa correr o prazo. 

I – citação ou intimação for pelo correio – da data da juntada aos autos do aviso do recebimento. 

II – citação ou intimação pro oficial de justiça- da data da juntada aos autos do mandado cumprido. 

 III – vários réus, a partir da data em que o ultimo do circulo citatório for citado 

 IV – carta de ordem, precatória ou rogatória – data de sua juntada aos autos devidamente cumprida. 

 V – citação for por edital, finda a dilação assinada pelo juiz. 

 

Preclusão- perda da oportunidade de praticar um ato processual de forma válida. 

 

Temporal -> praticado fora do prazo estabelecido ou não praticado dentro do prazo. 

Lógica -> incompatibilidade do ato praticado, naquele que deveria ter sido praticado. O ato é incompatível com a 

situação. 

 

Consumativa -> fato de já ter praticado o ato e pouco importa se pratiquei bem ou mal,eu já pratiquei o ato. Já 

consumi a oportunidade de praticar o ato. 

A PI pode ser emendada? Pode, pois o réu ainda não foi citado, processo não foi formado e o autor pode alterar o 

pedido. 



COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. 

O processo se constitui e se desenvolver por uma série de pratica de atos. A prática de um ato autoriza pratica do ato 

seguinte ate chegar ao final. Como um ato se comunica com o outro? Através da citação ou intimação. 

O sistema de comunicação dos atos processuais serve para que o juízo ponha os interessados a par de tudo o que 

ocorre no processo e os convoca a praticar, nos prazos devidos, os atos que lhes competente. 

 

A comunicação do ato processual pode ser real (escrivão, oficial de justiça, correspondência postal), quando a ciência 

é dada diretamente à pessoa do interessado ou presumida (edital, hora certa, imprensa) quando feita através de um 

órgão ou um terceiro que se presume faça chegar a ocorrência ao conhecimento do interessado. 

Pelas regras de competência a autoridade do juiz se restringe aos limites de sua circunscrição territorial, assim 

quando os atos tiverem que ser praticados em território de outra comarca terá que requisitar por carta de ordem, 

rogatória (estrangeiro) ou precatória. 

CITAÇÃO 

Art. 213: “ citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”. 

Art. 214: “para a validade do processo indispensável a citação inicial do réu”. 

O autor quando ingressa do juízo, tira o Estado da inércia e o Estado fica com a feição Autor – Juiz, há a necessidade 

que o Réu seja citado, e é preciso que a citação seja válida.  

Citação é o elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, sem ela o processo é nulo e impede a 

sentença de fazer coisa julgada. 

 

É a oportunidade para que o réu possa realizar o contraditório. O processo se preocupa em dar a oportunidade para 

o réu se defender. Ninguém é obrigado a se defender, quem não se defender sofre o ônus processual para se 

defender, mas não é obrigado. 

§ 1° - O comparecimento espontâneo do réu, supri a necessidade da citação. A citação serve para cientificar o réu se 

quiser se defender, se ele comparece espontaneamente sem ser citado e se defende, foi atingida a finalidade. 

§ 2° - comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade da citação e esta sendo decretada, o réu será legalmente 

considerado citado na data em que ele ou seu advogado for intimado na decisão em que se reconheceu a nulidade 

arguida. 

Em regra a citação deve ser feita pessoalmente ao réu, ou a procurador legalmente autorizado (art. 215).  

Se incapaz a citação será feita na pessoa de seu representante legal.  

Se pessoa jurídica, será feita àquele que tenha poderes estatuários para representá-la em juízo. 

§ 1° - estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa de seu mandatário, administrador, feitor ou gerente, 

quando a ação se originar de atos por eles praticados. 

Art. 216: citação pessoal, ou em qualquer lugar que se encontre o réu. Se for militar onde esta prestando o serviço. 

Art. 217: a citação é feita em qualquer lugar, onde o réu estiver, mas não se fará em determinadas situações em que 

se encontra o réu, salvo se for para evitar o pericimento (quando o juiz determina). 

- a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso 

- ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral em segundo 

grau, no dia do falecimento e nos sete dias seguintes. 

- noivos, nos três primeiro dias de bodas 

- aos doentes, enquanto grave seu estado 



*lembrando que são situações que valem apenas para o réu, de modo que se el dispuser de procurador com poderes 

adequados, poderá ser citado. 

Como se faz a citação (art. 221) 

Correio, oficial de justiça, edital e mídia eletrônica. 

A citação, em regra, é feita pessoalmente, antes a citação tinha que ser pessoal mediante oficial de justiça. Com o 

aumento do numero de processos mudou a regra dizendo que a citação seja feita pelo correio. 

Art. 222: a citação vai ser pelo correio, só não vai acontecer: nas ações de estado (estado da pessoa, civil, alimento, 

registro civil), ré é pessoa incapaz (preocupação do legislador de dar a pessoa a oportunidade de defesa, talvez a 

pessoa não tenha habilidade de entender), pessoa de direito publico, processo de execução (desapropriação), réu 

que não tem o serviço do correio, acesso e quando o réu requerer de outra forma. 

Art. 223: o réu vai receber a contrafé. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao 

citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, comunicando ainda o prazo para a resposta e o juízo e 

cartório com o respectivo endereço. 

§ único: a carta será registrada para ser entregue ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o 

recibo. 

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

Art. 224 – o oficial vai ser chamado quando não tem como mandar pelo correio ou quando a parte requerer. O oficial 

é o auxiliar da justiça, sai com a contrafé para citação pessoalmente o réu. 

Citação real – citação foi efetivada. 

Citação ficta – art. 226. Não há a concepção doutrinaria de que efetivamente o réu foi citado, a citação é valida, mas 

caso o réu seja revel (não apresentou sua defesa) e a citação foi dada por uma das formas ficta, o juiz nomeará um 

curador especial (art. 9, I). 

Art. 225: o mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir, deverá conter: 

- nomes do autor e do réu, com os respectivos domicílios ou residências; 

- o fim da citação com as especificações da PI 

- comunicação, se houver 

- dia hora e lugar do comparecimento 

- cópia do despacho 

- prazo para a defesa 

- assinatura do escrivão e declaração de que o subscreve por ordem do juiz. 

Art. 226: incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e, onde o encontrar, citá-lo: 

- lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; 

- portando por fé se receber ou recusou a contrafé; 

- obtendo a nota de ciente, ou certificando que o réu não a apôs no mandado; 

Art. 227 e 228: citação por hora certa. Ocorre quando o oficial vai por 3 vezes e o réu esta se esquivando, havendo 

suspeita de ocultação, ele intimará alguém da família, da casa ou vizinho, marcando dia e horário analisando e 

perguntando que horários também ele esta em casa, se não estiver neste horário marcado e avisado pelo oficial, a 

citação será dada como feita, e o oficial procurará saber os motivos da ausência. Vai deixar a contrafé com a pessoa 

da família ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. 

 



Efeitos da citação 

Art. 219: a citação válida torna prevento o juiz: casos em que tem conexão entre várias ações, assim aquele que 

realizou a primeira citação em uma das causas tem a sua competência preventa para os demais 

 induz litispendência e: torna completa a relação processual trilateral em torno da lide 

faz litigiosa a coisa: o bem jurídico disputado entre as partes se torna vinculado à sorte da causa, de modo que, não é 

permitido aos litigantes alterá-lo, nem aliená-lo, sob pena de atentado ou fraude a execução ou fraude à execução.  

e ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e 

 interrompe a prescrição.  

- a interrupção da prescrição retroagirá á data da propositura da ação. 

- incumbe a parte promover a citação do réu nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não prejudicada 

pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 

- não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 dias. 

- não se efetuando a citação nos prazos mencionados anteriormente, haver-se-á por não interrompida a prescrição. 

- o juiz pronunciará, de oficio, a prescrição. 

- passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do 

julgamento. 

 

O réu será citado, com o objetivo de dar a oportunidade para se defender. Daí pra frente as partes serão sempre 

intimados. 

INTIMAÇÃO 

art. 234: A intimação é o ato pelo qual se dá ciência á alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe 

de fazer alguma coisa.  

Ela pode ser dada por meios eletrônicos, oficial de justiça, empresa oficial, pessoalmente. 

Art. 235: as intimações efetuam-se de ofício,em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Art. 236: No DF e na Capitais dos Estados e Territórios, consideram-se fitas as intimações pela só publicação dos atos 

no órgão oficial. 

É indispensável, sob pena de nulidade, que na publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, 

suficientes para sua identificação. 

O ato processual é um ato jurídico,e como ato jurídico não pode se revestir de vícios para que possa produzir efeitos.  

Atos anuláveis devem ser avocados pela parte no primeiro momento que tem pra falar no processo.  

Se for ato nulo podem ser suscitado a qualquer momento do processo, pois não podem ser convalidados. 

Art. 237: nas demais comarcas, será feita a intimação se houver órgão de publicação dos atos oficiais, não o havendo 

competirá ao escrivão intimar, de todos os atos do processo, os advogados das partes. 

Art. 238: não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e aos 

advogados pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na 

inicial, contestações e embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver 

modificações. 

Art. 239: quando frustrada a realização da intimação pelo correio, far-se-á pelo oficial de justiça. Descrição da 

certidão de intimação deve ter: 

- indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o numero de sua carteira de 



identidade e o órgão que a expediu; 

- declaração de entrega de contrafé; 

- nota de ciente ou certidão de que o interessado não a apôs no mandado. 

Art. 240: os prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério público contar-se-ão da intimação, 

salvo disposição em contrário. 

Se tiverem ocorrido em dia em que não tenha havido expediente forense, as intimações consideram-se realizadas no 

primeiro dia útil seguinte. 

 

Das nulidades: 

Art. 243: a nulidade não poderá ser decretada pela parte que lhe deu causa. Não é permitido que a parte se 

beneficie da própria torpeza. 

Art. 244: o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, mesmo se está prescrito em lei, alcançar sua 

finalidade. Principio da instrumentalidade das formas. 

Art. 245: a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob 

pena de preclusão. Esta falando de anulabilidade, que o ato anulável se convalida, quando não alegado pela parte 

quando tiver direito. 

Não se aplica a nulidade absoluta, aquela insanável. Esta deve ser arguida em qualquer fase do processo e 

reconhecida de ofício pelo juiz. 

Art. 246: é nulo o processo, quando o ministério público não for intimado a acompanhar o feito em que deve 

intervir. Se o processo tiver corrido, sem o conhecimento do MP, o juiz anulará a partir do momento em que o órgão 

devia ter sido intimado. 

Art. 247: as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais. 

Art. 248: anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que delem dependem, todavia, a 

nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que desejam independente. Principio do aproveitamento 

dos atos. 

Art. 249: quando o juiz pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando providencias necessárias, 

a fim de que sejam repetidos, ou retificados.  

Não havendo prejuízo, não se declara a nulidade. 

Não se decreta a nulidade quando o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a declaração. 

Art. 250: dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa. 

 

FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E RESOLUÇÃO DO PROCESSO (ART. 262 A 269) 

Formação: o processo se forma em dois momentos. Quando o autor tira o Estado da inércia (propositura da ação) e 

quando há o despacho da inicial ou distribuição (mais de uma vara). 

Consequência do primeiro momento (propositura da ação): o processo existe, mas não está formado. Tanto existe 

que nesse primeiro momento o autor pode alterar a causa de pedir e o pedido sem anuência do réu. Só vou poder 

alterar o processo no 2° momento se tiver anuência do réu, pois nesse momento o processo já esta formado, temos 

que manter essa estabilidade. 



Art. 262: começa por impulso da parte, mas se desenvolve por impulso oficial (o juiz é obrigado a entregar a tutela 

jurisdicional). 

Art. 263: a ação será proposta quando a PI for distribuída quando tiver mais de uma vara ou pelo despacho do juiz. 

Art. 264: feita a citação é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, 

mantendo-se as mesmas partes, salvo as  substituições permitidas por lei. 

Coma citação do réu: 

- vinculado o autor, réu e o juiz. 

- ocorre litispendência 

- pedir e causa de pedir, mediante concordância do réu (alterar o pedido somente até a fase sanadora). 

Suspensão: formada a relação processual, o processo por meio do impulso oficial vai se desenvolver por uma série 

de atos processuais. Só vai se suspender em caráter excepcional por convenção das partes (convencional) ou 

quando a lei definir (necessária ou legal). 

Conceito: consiste na paralisação da marcha processual, sem afetar o vínculo da relação processual. 

Art. 265, II: tenho a suspensão do processo por forma convencional. As parte requerem ao juiz que suspenda o 

processo, não podendo ultrapassar 6 meses e assim findo prazo o escrivão fará os autos conclusos ao juiz, que 

ordenará o prosseguimento do processo. 

I: a lei exige – pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de ser representante legal ou 

de seu procurador. 

Parágrafo 1°: no caso da morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes ou de seu representante 

legal, provando falecimento ou a incapacidade no momento em que já inaugurou a audiência, não suspende, ele 

termina a audiência e depois sim vai suspender. 

- o advogado continuará no processo até o encerramento da audiência. 

- o processo só se suspenderá a partir da publicação da sentença ou do acórdão. 

III: visa afastar o juízo e o juiz (impedimento e suspensão), ingresso com a exceção. 

 

IV: quando a sentença de mérito: 

- depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que 

constitua o objeto principal de outro processo pendente. 

- não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de produzida certa prova, requisitada a 

outro juízo. 

- tiver por pressuposto o julgamento de questão de estado, requerido como declaração incidente. 

* nesses casos a suspensão não poderá exceder 1 ano. 

V- por motivo de força maior. 

 

Extinção do processo sem mérito 

O ato processual que resolver o processo é a sentença.  

 



Art. 162, parágrafo 2°: regido pelo art. 267 (sem mérito. Tem natureza terminativa, produz efeito de coisa julgada 

formal) e art. 269 (com mérito. Tem natureza definitiva, produz coisa julgada material, onde implicitamente tenho a 

coisa julgada formal). 

Consequência processual: formal – pode renovar a jurisdição, pois não foi julgada lide, tem como condição o art. 268, 

há necessidade de eu recolher as custas e despesas novamente. 

Parágrafo único: se o autor der por 3 vezes a extinção do processo – perempto. 

Art. 267: extingui-se o processo, sem resolução de mérito: 

- juiz indefere a PI 

- ficar parado mais de 1 ano por negligencia das partes 

- o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, não provendo atos e diligencias necessárias 

* II e III o juiz ordenarão arquivamento dos autos, se a parte não suprir a falta em 48 horas. 

- verificar ausência se pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo 

- juiz acolher alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada 

- não estiver presentes as condições da ação, possibilidade jurídica, legitimidade das partes e o interesse processual. 

- convenção da arbitragem 

- autor desistir da ação. Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá sem o consentimento do 

réu desistir da ação. 

- confusão entre autor e réu 

 

Extinção do processo com resolução do mérito 

Art. 269: haverá resolução do mérito: 

- juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor 

- réu reconhecer a procedência do pedido 

- partes transigirem 

- juiz pronunciar a decadência ou a prescrição 

- autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação 

Aspectos: sentença definitiva. Recurso: apelação 

Coisa julgada material. 

Procedimento 

Ação – direito de ação é uma garantia constitucional abstrata e genérica. Não posso mais realizar a autotutela 

Processo – instrumento desse direito genérico e abstrato garantido constitucionalmente. Tem um objetivo, solução 

da lide. 

Procedimento – atos coordenado, sequenciais, que caminham para um única direção que é a solução da lide. É quem 

determinará a sequencia desses atos. É o rito do processo. Vai influir sobre o rito do processo. 

No processo civil temos o procedimento comum e os procedimentos especiais. 

Especial encontramos no Livro IV – começamos daqui, se não se encaixar nesse procedimento especial depois vamos 

ao comum. 

Comum encontramos o rito ordinário, sumário e o sumaríssimo. 

 

RITO SUMÁRIO 

Art. 275 – um rito mais estreito, mais condensado, mais rápido. 



O legislador determinou que nessa causas poderiam ter um rito mais condensado, pois são hipóteses menos 

complexas. 

Critérios: valor e direito material. 

Cabe o procedimento:  

-se for de até 60 SM 

- causas, qualquer que seja o valor: de arrendamento rural e parceria agrícola; cobrança de condomínio de quaisquer 

quantias devidas ao condomínio; de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; ressarcimento por danos 

causados em acidente de veículo de via terrestre; cobrança de segura, relativamente aos danos causado em acidente 

de veiculo, ressalvados os casos de processo de execução; cobrança de honorários dos profissionais liberais; 

revogação de doação. Batida de carro, bicicleta, e bla bla. 

*Não são hipóteses exaustivas. 

*Não tratamos quando é em questão de estado da pessoa ou capacidade – tem que seguir o rito próprio. 

Art. 276 – característica própria do rito sumário. Na PI o autor tem que indicar o rol de testemunhas e fazer quesitos 

técnicos se tiver que fazer prova pericial. 

Se ele não fizer isso? Há a preclusão, ou seja, perdeu a oportunidade para produzir esse meio de prova, até porque 

as vezes tem casos que não há necessidade de provas. 

Art. 277 – o juiz designará audiência de conciliação a ser realizada no prazo de 30 dias, citando-se o réu com 

antecedência mínima de 10 dias. Se a ré por a Fazenda Pública os prazos contar-se-ão em dobro. 

O rito sumário cabe nas duas hipóteses do 275. Se o autor ingressa em juízo dizendo que o valor vai até 60 SM o juiz 

acolhe e se ver que é superior faz a conversão do rito, ou se a matéria estiver  fora de uma das hipóteses, também 

determina a conversão em rito ordinário. 

Então é possível a conversão do rito do sumário para ordinário (o que não poderá ser ao contrario), se entrou errado, 

não haverá extinção do rito!  

Ou quando a prova técnica for muito complexa, pois senão o procedimento sumario vai ficar pesado, e contrario o 

objetivo desse rito em ser rápido. 

Art. 278 – Não obtida a conciliação, oferecerá o réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar 

assistente técnico. 

Na PI o autor já apresenta testemunhas e quesitos técnicos. 

Juiz primeiramente verificará que é, na contestação apresentará tudo. 

O réu pode formular um pedido contraposto, uma ação no rito sumário tem natureza dúplice, ele formula um 

pedido contra ao que foi colocado/ posto = 1° o réu poderá contra ataca apenas dizendo que é culpa do autor, em 

uma 2° posição ele contra ataca e formula um pedido ao seu favor pedindo uma indenização de R$1.000,00 

formulando um pedido então ao seu favor não só contestando. 

Art. 279 – os atos probatórios realizados em audiência poderão ser documentados mediante taquigrafia, estenotipia 

ou outro método hábil de documentação. Nas comarcas em que essas opções não forem possíveis, os depoimento 

serão reduzidos a termo, do qual constará apenas o essencial. 

Art. 280 – sumário é mais célere e assim qualquer agregado nele fica como sendo um obstáculo para sua celeridade. 

*exceção: assistência, recurso de terceiro prejudicado e intervenção fundada em contrato de seguro. 

Art. 281 – 90/ 100 dias estaria pronto essa solução, mas não prática não é assim. 

 



SUMARÍSSIMO 

Princípios: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Adotado tanto pela matéria, valor da causa e das pessoas. 

Até 40 SM, causas do art. 275, II. 

 

 

Juizados estaduais 

Competência: em razão do território. 

- domicilio do réu ou a critério do autor, o local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas. 

- lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. 

-domicilio do autor e do local do ato ou fato, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. 

Com relação a matéria as mesas hipóteses do rito sumário e aumento hipóteses de cabimento (despejo para uso 

próprio). 

Estado da pessoa – foge desse contexto, do que se busca no juizado especial, até porque a de alimentos tem rito 

próprio. 

O não cumprimento do vencido, o próprio juizado especial tem competência para sua execução. 

Partes: 

Capacidade de ser parte 

- não podem ser parte: o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas publicas da União, a massa falida 

e o insolvente. 

- só podem figurar como rés: o cessionário de direito de pessoa jurídica, bem como as pessoas jurídicas de direito 

privado. 

- capacidade para autor e réu: microempresas e empresas de pequeno porte. 

- nas causas de até 20 SM, tem as partes capacidade postulatória. 

Capacidade postulatória 

- acima de 20 salários, assistência por advogado é obrigatória, até 20 SM não tem necessidade do advogado 

-na fase recursal, a atuação do advogado é indispensável. 

Litisconsórcio e intervenção de terceiro: inadmissível a intervenção de terceiros; admite-se o litisconsórcio, seja 

facultativo ou necessário. 

Tudo isso para tornar célere, dar maior acesso a justiça, maior possibilidade de o jurisdicionado acessar a justiça. 

Intervenção do Ministério Público 

Art. 11 prevê a intervenção do Ministério Público, entretanto, razão da qualidade daspessoas que podem litigar no 

Juizado especial, bem como da natureza da matéria nela apreciada, não se vislumbra hipótese de atuação de 

Ministério Público. 

Atos processuais do JEC  

São atos públicos e a lei autoriza o ato noturno, como abertura do fórum em horário fora do comum. O juizado pode 

funcionar 24 horas. 



Extinção do processo sem julgamento do mérito 

Quando faltar, quando não for admissível o processo no julgado (devia ter optado por outro rito), impedimentos do 

art. 8 (partes), falecimento (tem que ter a regularização em 30 dias). 

Sequencia dos atos nos juizados 

Em razão da principiologia a PI pode ser feita oralmente ou escrita, juiz vai designar seção de conciliação, em 15 dias, 

se obtida o juiz homologa extinguido com mérito da questão, se não obtida a conciliação começa o julgamento. 

Alegações finais e o juiz prolata a sentença. 

Em razão do próprio procedimento a legislação exclui a sentença que não tiver relatório  (o processo é composto por 

relatório, fundamentação e dispositiva). 

Juizados Federais 

Quando a justiça for federal, também temos um juízo especial federal. 

Lei 10.259/01. Art. 3°: valor da ação não for superior a 60 SM.  

O legislador não coloca como critério a matéria, pois é de competência absoluta federal, não precisamos definir a 

material. 

 

Quem pode ser parte? 

Ativo – igual ao estadual. 

Passivo – união, autarquia, município, fundações e empresas publicas federais. 

Capacidade postulatória: não há necessidade de advogado, independentemente do valor da causa, ou seja, não 

precisa preencher esse requisito, salvo se tiver recurso, que há necessidade do recurso. 

No juizado federal não temos a exceção quanto aos prazos diferenciados aos entes – dobro e quádruplo para 

recorrer. 

 

Medidas de urgência 

Juiz poderá , de oficio ou a requerimento das partes,definir medidas cautelares no curso do Processo. 

 

Não poderá: 

- medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação 

- que defira a compensação de creditos tributários, reclassificação ou equiparação de servidores, concessão de 

aumento ou extensão de vantagens. 

Reexame necessário – quando o ente estatal perde, necessariamente vai para recurso. 

Juízo especial – quando o ente perder não tem o recurso. 

 

Lei 12.153/09 – Juizados da Fazendo Pública. 

art. 2°: estamos falando das varas do juizado da Fazenda pública, se destina ao Estado, municípios, estes que tem 

competência para estar no polo passivo da ação, com valor de até 60 SM. 

Lembrando de novo que não precisa elencar a matéria, pois a matérias já é absoluta da Fazenda. 



Capacidade: 

Polo ativo – mesmo do juizado civil e federal. 

Passivo – Estado, DF, Territórios e os Municípios, autarquias, fundações e empresas publicas a eles vinculados 

Não é necessário a capacidade postulatória, mas se tiver recurso é necessário advogado. 

Medidas de urgência – mesma elencada anteriormente. 

Se o ente for perder a ação, também não cabe o reexame necessário. 

 

 


