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Art. 188 Os atos e os termos processuais 
independem de forma determinada, salvo 
quando a lei expressamente a exigir, 
considerando-se válidos os que, realizados de 
outro modo, lhe preencham a finalidade 
essencial.

Princ. Instrumentalidade das Formas



Art. 190 Versando o processo sobre direitos que 
admitam autocomposição, é lícito às partes 
plenamente capazes estipular mudanças no 
procedimento para ajustá-lo às especificidades 
da causa e convencionar sobre os seus ônus, 
poderes, faculdades e deveres processuais, 
antes ou durante o processo.

Ajustes no Procedimento



Art. 191 De comum acordo, o juiz e as partes 
podem fixar calendário para a prática dos atos 
processuais, quando for o caso.

- Vincula partes/juiz.

- Obrigatório uso da língua portuguesa.

Fixação de Calendário



- Atos processuais: total ou parcialmente 
eletrônicos.

- Requisitos: autenticidade, integridade, 
temporalidade, não repúdio, conservação e 
confidencialidade.

- Regulamentação: CNJ + Tribunais.
- Acesso: gratuitamente.

Prática Eletrônica



Art. 200 Os atos das partes consistentes em 
declarações unilaterais ou bilaterais de 
vontade produzem imediatamente a 
constituição, modificação ou extinção de 
direitos processuais.

Atos das Partes



Art. 202 É vedado lançar nos autos cotas 
marginais ou interlineares, as quais o juiz 
mandará riscar, impondo a quem as escrever 
multa correspondente à metade do 
salário-mínimo.

Atos das Partes



Art. 203 Os pronunciamentos do juiz 
consistirão em sentenças, decisões 
interlocutórias e despachos.
Obs: Atos meramente ordinatórios.

Art. 204 Acórdão é o julgamento colegiado 
proferido pelos tribunais.

Pronunciamentos do Juiz



- Autuação.
- Juntada, vista e conclusão.
- Certidão.

Art. 210 É lícito o uso da taquigrafia, da 
estenotipia ou de outro método idôneo em 
qualquer juízo ou tribunal.

Atos Escrivão/Chefe Secretaria



Art. 212 Os atos processuais serão realizados 
em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
- Pode passar das 20hs.
- Citações, intimações e penhora: férias, 

feriados e fora do horário.
- Horário: processo físico e eletrônico.
- Feriados: sábado, domingos e dia s/ exped.

Do Tempo dos Atos Processuais



Art. 217 Os atos processuais realizar-se-ão 
ordinariamente na sede do juízo, ou, 
excepcionalmente, em outro lugar em razão 
de deferência, de interesse da justiça, da 
natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo 
interessado e acolhido pelo juiz.

Do Lugar dos Atos Processuais



Omissão legal: determinação pelo Juiz.
Intimação comp.: 48hs antecedência.
Inexistência lei/juiz: 5 dias.
Antes do prazo: tempestividade.
Contagem: somente dias úteis.
Suspensão: 20 dezembro a 20 janeiro.

Dos Prazos dos Atos Processuais



Art. 222 Na comarca, seção ou subseção judiciária 
onde for difícil o transporte, o juiz poderá 
prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses.
§ 1º Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios 
sem anuência das partes.
§ 2º Havendo calamidade pública, o limite previsto 
no caput para prorrogação de prazos poderá ser 
excedido.

Dos Prazos dos Atos Processuais



Decurso do Prazo: Preclusão/Justa causa.

Art. 224  Salvo disposição em contrário, os 
prazos serão contados excluindo o dia do 
começo e incluindo o dia do vencimento.

Início/Fim: dia útil.

Dos Prazos dos Atos Processuais



Art. 226  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.

Dos Prazos dos Atos Processuais



Art. 228 Incumbirá ao serventuário remeter os 
autos conclusos no prazo de 1 (um) dia e executar 
os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado da data em que:
I houver concluído o ato processual anterior, se lhe 
foi imposto pela lei;
II tiver ciência da ordem, quando determinada 
pelo juiz.

Dos Prazos dos Atos Processuais



Litisconsortes c/ Procuradores Diferentes: 
prazo em dobro, salvo processo eletrônico.
Contagem do prazo: da citação, intimação ou 
notificação.
Dia de início do prazo: art. 231 – Importante. 
Ex: Juntada do AR/Mandado.

Dos Prazos dos Atos Processuais



Art. 233 Incumbe ao juiz verificar se o 
serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os 
prazos estabelecidos em lei. (processo 
administrativo)

Advogado: 3 dias restituição do processo.

Verificação Prazos e Penalidades



Art. 236 Os atos processuais serão cumpridos 
por ordem judicial.

Admite-se: videoconferência.

Comunicação dos Atos Processuais



Art. 237 Será expedida carta:
I de ordem
II rogatória
III precatória
IV arbitral

Obs: Conceitos na lei.

Comunicação dos Atos Processuais



Art. 238 Citação é o ato pelo qual são 
convocados o réu, o executado ou o 
interessado para integrar a relação 
processual.

Art. 239: Citação válida / Comparecimento 
espontâneo.

Citação



Art. 240 A citação válida, ainda quando ordenada 
por juízo incompetente, induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o 
devedor, [...].
Art. 242 A citação será pessoal, podendo, no 
entanto, ser feita na pessoa do representante legal 
ou do procurador do réu, do executado ou do 
interessado.

Citação



Art. 243  A citação poderá ser feita em 
qualquer lugar em que se encontre o réu, o 
executado ou o interessado.
Parágrafo único.  O militar em serviço ativo 
será citado na unidade em que estiver 
servindo, se não for conhecida sua residência 
ou nela não for encontrado.

Citação



Art. 244 Não se fará a citação, salvo para 
evitar o perecimento do direito:
I de quem estiver participando de ato de culto 
religioso;

Citação



II de cônjuge, de companheiro ou de qualquer 
parente do morto, consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou na linha colateral em segundo 
grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias 
seguintes;

Citação



III de noivos, nos 3 (três) primeiros dias 
seguintes ao casamento;
IV de doente, enquanto grave o seu estado.

Citação



Art. 246 A citação será feita:
I pelo correio;
II por oficial de justiça;
III pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o 
citando comparecer em cartório;
IV por edital;
V por meio eletrônico, conforme lei;

Citação



Art. 247 A citação será feita pelo correio para 
qualquer comarca do país, exceto:
I nas ações de estado, observado o disposto 
no art. 695, § 3º;
II quando o citando for incapaz;
III quando o citando for pessoa de direito 
público;

Citação



IV quando o citando residir em local não 
atendido pela entrega domiciliar de 
correspondência;
V quando o autor, justificadamente, a 
requerer de outra forma.

Citação



Importante: Nos condomínios edilícios ou nos 
loteamentos com controle de acesso, será válida a 
entrega do mandado a funcionário da portaria 
responsável pelo recebimento de 
correspondência, que, entretanto, poderá recusar 
o recebimento, se declarar, por escrito, sob as 
penas da lei, que o destinatário da 
correspondência está ausente.

Citação



Art. 252 Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de 
justiça houver procurado o citando em seu 
domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, 
havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 
pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 
vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 
de efetuar a citação, na hora que designar.

Citação por Hora Certa



Art. 254 Feita a citação com hora certa, o 
escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, 
executado ou interessado, no prazo de 10 
(dez) dias, contado da data da juntada do 
mandado aos autos, carta, telegrama ou 
correspondência eletrônica, dando-lhe de 
tudo ciência.

Citação por Hora Certa



Art. 256 A citação por edital será feita:
I quando desconhecido ou incerto o citando;
II quando ignorado, incerto ou inacessível o 
lugar em que se encontrar o citando;
III nos casos expressos em lei.
Requisitos: art. 257.

Citação por Edital



Art. 260 São requisitos das cartas:
I a indicação dos juízes de origem e de 
cumprimento do ato;
II o inteiro teor da petição, do despacho 
judicial e do instrumento do mandato 
conferido ao advogado;

Das Cartas



Art. 260 São requisitos das cartas:

III a menção do ato processual que lhe 
constitui o objeto;

IV o encerramento com a assinatura do juiz.

Das Cartas



Art. 269 Intimação é o ato pelo qual se dá 
ciência a alguém dos atos e dos termos do 
processo.

Art. 270 As intimações realizam-se, sempre 
que possível, por meio eletrônico, na forma da 
lei.

Das Intimações



Art. 272 Quando não realizadas por meio 
eletrônico, consideram-se feitas as intimações 
pela publicação dos atos no órgão oficial.

Das Intimações



Art. 276 Quando a lei prescrever determinada 
forma sob pena de nulidade, a decretação 
desta não pode ser requerida pela parte que 
lhe deu causa.

Das Nulidades



Art. 277 Quando a lei prescrever determinada 
forma, o juiz considerará válido o ato se, 
realizado de outro modo, lhe alcançar a 
finalidade.

Alegação: primeira oportunidade.

Das Nulidades



Art. 279 É nulo o processo quando o membro 
do Ministério Público não for intimado a 
acompanhar o feito em que deva intervir.
Art. 280 As citações e as intimações serão 
nulas quando feitas sem observância das 
prescrições legais.
Obs: Aproveitamento.

Das Nulidades



Art. 284  Todos os processos estão sujeitos a 
registro, devendo ser distribuídos onde 
houver mais de um juiz.
Art. 285 A distribuição, que poderá ser 
eletrônica, será alternada e aleatória, 
obedecendo-se rigorosa igualdade.
Obs: Distribuição por dependência.

Da Distribuição e do Registro



Art. 291 A toda causa será atribuído valor 
certo, ainda que não tenha conteúdo 
econômico imediatamente aferível.

Do Valor da Causa



Art. 292  O valor da causa constará da petição 
inicial ou da reconvenção e será:
I na ação de cobrança de dívida, a soma 
monetariamente corrigida do principal, dos 
juros de mora vencidos e de outras 
penalidades, se houver, até a data de 
propositura da ação;

Do Valor da Causa



II na ação que tiver por objeto a existência, a 
validade, o cumprimento, a modificação, a 
resolução, a resilição ou a rescisão de ato 
jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 
controvertida;
III na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) 
prestações mensais pedidas pelo autor;

Do Valor da Causa



IV na ação de divisão, de demarcação e de 
reivindicação, o valor de avaliação da área ou do 
bem objeto do pedido;
V na ação indenizatória, inclusive a fundada em 
dano moral, o valor pretendido;
VI na ação em que há cumulação de pedidos, a 
quantia correspondente à soma dos valores de 
todos eles;

Do Valor da Causa



§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e 
vincendas, considerar-se-á o valor de umas e 
outras.
§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a 
uma prestação anual, se a obrigação for por tempo 
indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) 
ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das 
prestações.

Do Valor da Causa



§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por 
arbitramento, o valor da causa quando 
verificar que não corresponde ao conteúdo 
patrimonial em discussão ou ao proveito 
econômico perseguido pelo autor, caso em 
que se procederá ao recolhimento das custas 
correspondentes.

Do Valor da Causa



Art. 293 O réu poderá impugnar, em 
preliminar da contestação, o valor atribuído à 
causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o 
juiz decidirá a respeito, impondo, se for o 
caso, a complementação das custas.

Do Valor da Causa
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