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RESUMO 

Negócio Jurídico Processual 

● CONCEITO: fato jurídico voluntário em que as partes regulam, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas 
situações jurídicas processuais ou alteram o procedimento.

 Abrange apenas direitos que admitem a autocomposição.

 As partes podem estipular regras procedimentais ou dispor sobre posições processuais (ônus, poderes, faculdades e deveres).

 Pode ser firmado antes ou durante o processo.

 Não há necessidade de participação do Juiz, muito menos de homologação judicial, contudo, o magistrado deverá controlar a
legalidade, anulando cláusula de adesão abusiva e quando o negócio for estipulado com parte em situação de vulnerabilidade.

 Trata-se de uma cláusula geral, de forma que as partes possuem liberdade para estabelecer negócios jurídicos processuais.

 Princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes.

Calendário Procedimental 

● CONCEITO: técnica processual voltada para a gestão eficiente do tempo no processo, NO QUAL o juiz e as partes, em regime de
diálogo, podem acertar datas para a realização dos atos processuais.

 Possibilidade de as partes e o juiz fixarem calendário para a prática dos atos processuais.

 Dispensa a obrigatoriedade de intimação para os atos previstos no calendário.

 Regra de efetividade e celeridade processual, que implica a desburocratização do processo e segurança jurídica.

https://www.instagram.com/proftorques/
https://t.me/dpcparaconcursos
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 Somente é possível alterar a data do calendário previamente fixado, em situações excepcionais e mediante justificativa. 

Atos processuais 

● FORMA: diz respeito à forma como o ato se exterioriza; 

● TEMPO: diz respeito ao momento em que o ato é praticado; 

● LUGAR: diz respeito ao espaço físico em que o ato é realizado. 

Processo Eletrônico 

 Eventual confronto de normas, deverá prevalecer o Novo Código de Processo Civil frente à Lei 11.419/2006. 

 O sistema de automação processual deve ser compatível com o princípio do acesso à justiça.  

 O processo judicial eletrônico deverá respeitar a publicidade dos atos.  

 Assegura-se o amplo acesso das partes e de seus procuradores aos autos eletrônicos, especialmente no caso das audiências e 

sessões de julgamento e todos os atos orais neles realizados.  

 NO PROCESSO ELETRÔNICO DEVE SER GARANTIDA 

 a disponibilidade 

 a independência da plataforma computacional 

 a acessibilidade 

 a interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de 

suas funções 

 O STJ entende que a falha operacional do serviço eletrônico no dia cabal do prazo processual acarreta a consideração de 

tempestividade do ato praticado no primeiro dia útil subsequente.  

 “padrões abertos”: sistema utilizado não poderá ser qualquer ter custo ou qualquer forma de limitação de uso.  

 Requisitos do registro:  

 autenticidade 

 integridade 
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 temporalidade 

 não repúdio 

 conservação 

 confidencialidade, se necessário 

 Confere-se a competência suplementar aos tribunais para regulamentar os atos processuais eletrônicos no âmbito de sua 

competência territorial. 

 Cada Tribunal deverá possuir página própria para a divulgação das informações constantes no sistema eletrônico. As 

informações presentes na página gozarão de presunção de veracidade e confiabilidade.  

 Devem as unidades do Poder Judiciário fornecer meios técnicos para a prática desses atos.  

 Caso a unidade do Poder Judiciário não disponibilize os equipamentos necessário, será admitida a prática de ato processual por 

meio não eletrônico.  

 DEVERÁ SER ACESSÍVEL AOS DEFICIENTES: 

 a prática de atos judiciais 

 a comunicação eletrônica dos atos processuais  

 a assinatura eletrônica. 

Forma dos Atos Processuais 

● SISTEMA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS 

 em regra, os atos processuais independem de forma pré-determinada; 

 excepcionalmente, devem ser praticados na forma legalmente prevista; e 

 ainda que realizado irregularmente, se o ato atingir a finalidade, restará convalidado. 

● Os atos processuais são, EM REGRA, públicos.  

 EXCEÇÕES 

• Interesse público ou interesse social; 

• Ações sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças 
e adolescentes; 

• Intimidade com sede constitucional; 
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• Cláusula de confidencialidade em juízo arbitral. 

Nas hipóteses de exceções: acessam-se os autos apenas as partes e os respectivos procuradores; e o terceiro juridicamente 
interessado terá acesso apenas ao dispositivo da sentença e, se for o caso, do inventário e da partilha. 

● ATOS DAS PARTES 

 produção de efeitos de forma imediata. 

 consequências: 

• a irretratabilidade, uma vez que os efeitos são imediatos; e 
• a preclusão consumativa, uma vez que a prática do ato pela parte exaure a prerrogativa de fazê-lo.  

 Veda-se o uso de cotas marginais e interlineares. O juiz mandará riscar e multará a parte em ½ salário mínimo. 

● PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ 

 O juiz pratica atos materiais (presidência da audiência) e pronunciamentos judiciais. 

 A SENTENÇA e a decisão que colocam fim à fase de conhecimento, extingue a execução ou  o que for previsto como 
sentença em procedimento especial. 

 A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA constitui decisão que resolve incidente sem pôr fim ao processo. 

 O DESPACHO envolve pronunciamentos judiciais sem caráter decisório. 

 O ACÓRDÃO constitui decisão que põe fim à fase de conhecimento, que extingue a execução e que resolve incidentes 
no processo no âmbito dos tribunais. 

● ATOS DO ESCRIVÃO OU DO CHEFE DE SECRETARIA 

 São responsáveis pelo protocolo, registro, distribuição (se houver) e autuação. 

 Todos as peças e documentos devem ser numerados e rubricados, inclusive termos, vistas e conclusão. 

 Admite-se o uso de formas abreviadas (taquigrafia e estenotipia) para o registro de atos processuais. 

Tempo dos Atos Processuais 

● REGRA: praticados entre as 6 e 20 horas, em dias úteis (de segunda a sexta). Há possibilidade de prorrogação para além das 20 
horas quando houver possibilidade de prejudicar a diligência ou resultar em grave dano. 

● Citações, intimações, penhoras e atos relativos a tutelas de urgência podem ser realizadas fora do horário e, inclusive, em dias 
não úteis. 

● FÉRIAS FORENSES: em regra, suspende o prazo. Não há suspensão excepcionalmente nos casos de jurisdição voluntária, de atos 
necessários à conservação de direitos quando causar prejuízos em face do adiamento, de ação de alimentos, e processos de 
nomeação ou remoção de tutor e curador e quando a lei prever. 

● São considerados FERIADOS os dias declarados em lei, sábados, domingos e dias sem expediente forense. 
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Lugar dos Atos Processuais 

● REGRA: praticados na sede do Juízo 

● EXCEÇÕES: 

 deferência; 

 interesse da justiça; 

 natureza do ato; 

 obstáculo arguido pelo interessado e acolhi pelo magistrado. 

Prazos 

● CONCEITO: lapsos temporais que existem entre dois termos (termo inicial, dies a quo, e termo final, dies ad quem) dentro dos 
quais se prevê a oportunidade para uma ação ou omissão. 

● CLASSIFICAÇÃO 

a) pela sua origem: legais, judiciais ou convencionais. 

b) quanto às consequências de seu descumprimento: próprios ou impróprio, que se subdividem-se em ordinário ou 
anômalo. 

c) quanto à exclusividade do destinatário: comum ou particulares. 

 A classificação entre prazos dilatórios e peremptórios não faz mais sentido no NCPC.  

● PRAZO SUBSIDIÁRIO E PRAZO PARA COMPARECIMENTO 

 PRAZO PARA COMPARECIMENTO: 48 horas 

 PRAZO SUBSIDIÁRIO: 5 dias 

● ATO PROCESSUAL PREMATURO: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 

● CONTAGEM DOS PRAZOS 

 Os prazos são contados apenas de segunda a sexta-feira. Essa modalidade de contagem não se aplica a prazos 
materiais.  

 Haverá a suspensão do prazo em sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense. 

 Haverá suspensão dos prazos entre os dias 20/dez a 20/jan. E não haverá audiência ou sessão de julgamento. 

 Haverá suspensão do prazo por obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo (art. 313, do CPC). 

 Haverá suspensão do prazo quando houver instituição de programa de autocomposição pelo Poder Judiciário. 
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 Haverá prorrogação do prazo, por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso. 

 Haverá prorrogação do prazo em situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses, a depender da situação 
concreta. 

 Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 

 A citação, a notificação ou a intimação podem ocorrer de diversas formas no processo. Em razão disso, temos momentos 
distintos para que o prazo se inicie: 

FORMA COMEÇO DO PRAZO 
Pelos Correios Juntada aos Autos do Aviso de Recebimento. 
Por oficial de Justiça Juntada aos Autos do Mandato Cumprido. 
Por ato do escrivão ou do chefe de secretaria Na data atestada. 
Por edital Dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo Juiz. 
Via eletrônica Dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar (10 dias). 
Por Diário de Justiça Data da publicação. 
Por retirada dos autos de cartório. Dia da carga. 

● RENÚNCIA DO PRAZO 

 somente é possível a renúncia quando se tratar de prazo estabelecido exclusivamente a seu favor. 

 deve renunciar de modo expresso, com petição nos autos. 

● PRAZOS DO JUIZ 

 DESPACHOS: 5 dias 

 DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS: 10 dias 

 SENTENÇA: 30 dias 

● PRAZOS DOS SERVIDORES 

 REMETER OS AUTOS CONCLUSOS: 1 dia 

 EXECUTAR: 5 dias 

● PRAZOS EM CASO DE LITISCONSÓRCIO (por procuradores diferentes, de escritórios distintos) 

 para todas as manifestações; 

 para qualquer juízo ou tribunal; e 

 independe de requerimento da parte. 

● VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS E DAS PENALIDADES 

 em relação aos servidores públicos: instauração de processo administrativo. 

 em relação às partes no processo: 
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1 – preclusão; e 

2 – no caso de excesso de prazo na carga dos autos: 

 perda do direito de vista fora do cartório. Dito de outro modo, a parte não poderá retirar os autos 
físicos em carga. 

 multa no valor de ½ salário mínimo. 

 comunicação ao órgão de classe para apuração disciplinar (por exemplo, OAB, Conselho Superior do 
Ministério Público, entre outros). 

 em relação aos magistrados: 

 representação à corregedoria do tribunal respectivo; e 

 representação ao CNJ. 

 procedimento da representação: 

1º – ajuizamento da representação (corregedoria ou CNJ); 

2º - oitiva prévia do Juiz; 

3º - verificação se é caso de arquivamento limitar; 

4º - instauração do procedimento; 

5º - intimação do representado (no caso, o juiz supostamente incorreu em excesso de prazo) para se manifestar no prazo 
de 15 dias; 

6º - adoção das medidas administrativas cabíveis no prazo de 48 horas; 

7º - determinação para que o juiz pratique o ato processual que gerou a representação no prazo de 10 dias; 

8º - não praticado o ato no prazo de 10 dias, será determinado que o substituto o faça em 10 dias. 

Preclusão 

● CONCEITO: “preclusão é definida como a perda de uma situação jurídica processual ativa”. 

● PRINCÍPIOS: 

 princípio da segurança jurídica; 
 princípio da boa-fé; 
 princípio da duração razoável do processo. 

● ESPÉCIES 

1 - Preclusão Temporal: perda de um poder processual em razão da perda de um prazo. 

2 - Preclusão Lógica: perda do poder processual em razão da prática anterior de um ato incompatível com ele. 
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3 - Preclusão Consumativa: perda de um poder processual em razão do seu exercício. A ideia é simples: veda-se à parte 
repetir ato processual já praticado. 

4 - Preclusão sanção: preclusão decorrente da prática de ato ilícito. 

Comunicação dos Atos Processuais 

● CONCEITOS 

 CITAÇÃO 

• ato por meio do qual se dá ciência sobre determinado processo 

• réu, executado ou interessado como destinatários 

 INTIMAÇÃO 

• ato de comunicação de atos processuais praticados ou a serem praticados 

• partes, auxiliares e terceiros são destinatários 

 NOTIFICAÇÃO 

• comunicação para que se manifeste formalmente sobre assunto juridicamente relevante 

• jurisdição voluntária como âmbito de aplicação 

● CITAÇÃO 

 Regular - Ato de integração do demandado ao processo 

 Irregular - Gera a invalidade do processo 

 Comparecimento espontâneo - Convalida eventual irregularidade da citação formal 

 Desnecessidade 

• Indeferimento da petição inicial 

• Improcedência liminar do pedido 

 Efeitos da Citação: a citação valida a causa 

• induzimento da litispendência 

• litigiosidade da coisa 

• constituição em mora do devedor 

• induzimento a prescrição 

• obstáculo a decadência 

 Intimação do réu em improcedência liminar ou indeferimento de petição inicial  

• não haverá citação 
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• o réu apenas será intimado para que tome ciência dos atos praticados no processo 

• se o autor apelar, teremos a citação para apresentação das contrarrazões 

 Formas de citação 

• a pessoalidade da citação é a regra geral. 

• regras específicas: 

 CITANDO AUSENTE: se estiver ausente a pessoa a ser citada, considera-se válida a citação efetuada na pessoa que recebeu 
o mandado, que é administradora, preposta ou gerente em nome do ausente. 

 LOCADOR AUSENTE: nos contratos de locação, se o locador se ausentar do país sem informar a quem compete receber 
intimações, será considerada válida a citação que for encaminhada à pessoa responsável por receber os aluguéis. 

 CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: no caso da União, Estados-membros, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias 
e fundações, a citação deverá ser dirigida ao órgão da advocacia pública competente. 

 Momento para citação 

• REGRA GERAL: poderá ocorrer em qualquer lugar onde se encontre o réu. 

• MILITAR: poderá ser intimado na unidade onde estiver exercendo suas funções se não for conhecida a sua residência ou 
nela não for encontrado. 

• NÃO SERÁ EFETUADA A CITAÇÃO (exceto se necessário para evitar o perecimento do direito): a) de quem estiver 
participando de culto religioso; b) daquele que tiver cônjuge/companheiro ou parente até 2º grau do dia do falecimento 
até os 7 dias seguintes; c) de noivo, do dia do casamento até os 3 dias seguintes; e d) de doente, enquanto for grave o 
seu estado de saúde. 

• NÃO SERÁ EFETUADA A CITAÇÃO DO INCAPAZ OU DE QUEM ESTIVER INCAPACITADO DE RECEBÊ-LA. A incapacidade deve 
ser atestada por médico nomeado (laudo no prazo de 5 dias) ou por declaração de médico da família. Comprovada a 
incapacidade, nomeia-se curador para representar seus bens e interesses. 

 Formas para citação: 

1º) Citação por meio eletrônico. 

• Obrigatoriedade de empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas processuais eletrônicos. 

• A obrigatoriedade estende-se à União, aos estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

• A obrigatoriedade não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. 

2º) Citação pelos Correios. 

• Não se aplica às ações de estados, às demandas contra incapaz, contra pessoa de direito público, quando o demandado residir 
em local não atendido pelos Correios e quando o autor requerer motivadamente a utilização de outra forma. 

3º) Citação por oficial de justiça. 

• O oficial poderá se valer da citação por hora certa se for o caso e também pode cumprir o ato em comarcas contíguas e em 
regiões metropolitanas. 

4º) Citação por edital 

• Subsidiário 
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PRINCIPAIS INFORMAÇÕES 

CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

• utilizada para citar empresas privadas (com exceção de microempresas e empresas de pequeno porte); 
• utilizada para citação da Fazenda Pública (federal, estadual, distrital ou municipal); 
• exige prévio cadastro no sistema eletrônico processual para que seja viabilizada; e 
• considera-se citação pessoal. 

CITAÇÃO PELOS CORREIOS 

• regra; 
• não pode ser utilizada: ações de estado, ação contra incapaz, contra pessoa jurídica de direito público, contra pessoa 

que reside em local não atendido pelos Correios ou quando o autor requerer, justificadamente, outra modalidade; 
• requisitos da carta: cópia da inicial e do despacho/decisão do juiz, referência ao prazo para a resposta, endereço do 

juízo e indicação do cartório; e 
• será encaminhada por aviso de recebimento; e 
• considera-se citação pessoal. 

CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

• requisitos do mandado: nome e endereço das partes, finalidade da ação, referência ao prazo para contestar/embargar, 
consequência (sanção) pelo descumprimento da ordem, se houver, intimação para comparecer em juízo para 
audiência, se houver, cópia da petição inicial e do despacho/decisão que determina a citação, assinatura do chefe de 
cartório; 

• deve-se colher assinatura e entregar contrafé (no caso de recurso de assinar ou receber contrafé, deve-se certificar); 
• considera-se citação pessoal, em regra; 
• citação ficta por hora certa, quando houver suspeita de ocultação. Nesse caso, o oficial deverá comparecer por duas 

vezes, oportunidade em que avisará da intimação no dia útil seguinte em hora marcada, sob pena de citar o réu em 
nome de familiar, vizinho ou porteiro. 

CITAÇÃO POR EDITAL 

• feita subsidiariamente; 
• hipóteses: desconhecido ou incerto o citando, ignorado, incerto e inacessível o domicílio/residência do citando e nos 

casos expressos em lei. 
• requisitos do edital: circunstâncias que o autorizam, publicação na internet (Tribunal e CNJ) e certidão nos autos, prazo 

de 20 a 60 dias e advertência de nomeação de curador caso o réu seja revel. 
• multa: ao autor que, dolosamente, provocar a citação por edital quando conhecido ou acessível o endereço (reverte a 

multa em favor do citando) 

● CARTAS 

 COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS 

• efetuada, em regra, apenas dentro dos limites territoriais do Juízo; 

• se extrapolar tais limites, haverá expedição de cartas (precatória, de ordem, arbitral ou rogatória); 

• exceções – admite-se a prática do ato por determinação do juízo competente pelo oficial de justiça, ainda que fora dos limites 
territoriais do juízo, quando envolver: 

• comarcas contíguas 

• regiões metropolitanas 

 ESPÉCIES: 

• CARTA DE ORDEM - Prática de ato processual pelo juízo imediatamente inferior vinculado ao tribunal 
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• CARTA ROGATÓRIA - Prática de ato de cooperação internacional entre poderes judiciários de Estados distintos 

• CARTA PRECATÓRIA - Prática de ato de cooperação interna por intermédio do qual o juízo deprecante solicita a prática 
de ato processual pelo juízo deprecado 

• CARTA ARBITRAL - Prática de ato judicial a pedido do juízo arbitral 

 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS CARTAS 

• REQUISITOS: indicação dos juízes (de origem e de cumprimento); petição, despacho e procuração; menção do ato 
processual; e assinatura do juiz emitente. 

• É NECESSÁRIO fixar prazo. 

• A carta tem CARÁTER ITINERANTE. Se houve remessa, deve-se informar imediatamente o juízo na origem. 

• Devem ser cumpridas, preferencialmente, por MEIO ELETRÔNICO. 

• Caso cumpridas por MEIO ELETRÔNICO, TELEFONE ou TELEGRAMA, devem conter o resumo dos requisitos acima. 

• DEVOLUÇÃO DA CARTA: faltar requisito legal, incompetência em razão da matéria ou da hierarquia e dúvida acerca da 
autenticidade. 

• CUMPRIDA deve ser devolvida no prazo de 10 dias. 

● INTIMAÇÕES 

 A intimação é um ato de ciência.  

 SÃO OBRIGADO A MANTER CADASTRO NOS SISTEMAS DIGITAIS DE PROCESSO 

• empresas privadas (com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte); 

• União, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades da administração indireta; 

• Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública. 

 Em relação à publicação em diário oficial, devem ser observadas algumas regras: 

• o advogado da parte poderá requerer que a intimação seja dirigida apenas à sociedade de advogados (desde que 
registrada na OAB); 

• na intimação deve constar o nome das partes e dos advogados ou sociedade de advogados com o número de registro na 
OAB; 

• o nome da parte deve ser inteiro, sem abreviatura; 
• o nome do advogado deve constar tal como está na procuração ou no registro da OAB; 
• o advogado poderá requerer que a intimação seja feita em nome de um dos advogados quando houver mais de um 

advogado na procuração, se não observada pelos servidores, implicará a nulidade da intimação; 

ORDEM E FORMAS PARA A INTIMAÇÃO 

1º - meio eletrônico; 

2º - inserção da intimação em diário oficial; 

3º - intimação pessoal em cartório (escrivão ou chefe de secretaria); 

4º - por carta registrada com aviso de recebimento; 
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5º - por oficial de justiça se domiciliado na sede do juízo ou por carta registrada com aviso de recebimento se domiciliado 
fora do juízo; 

6º - intimação por hora certa; ou 

7º - por edital. 
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