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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a 

que temos dedicado todas as nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre-se que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 

9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do 

Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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LEGENDA 

 

 

 INTRODUÇÃO    

Assim como aconteceu com a ação, foram criadas inúmeras teorias com o 

intuito de explicar a natureza jurídica do processo, algumas com interesse meramente 

histórico e outras com interesse atual. 

É importante destacar que, devido à enorme quantidade, não é possível a 

retratação de todas as teorias nesse material, motivo pelo qual foram escolhidas 

apenas as principais, representativas de três momentos históricos distintos: fase 

imanentista, fase privatista e fase publicista (atual).  

TEORIAS SOBRE O PROCESSO 

 

Processo como procedimento 

 
Na fase imanentista, havia uma negação da autonomia do processo diante do 

direito material, razão pela qual alguns doutrinadores afirmam que nem se poderia 

conceber a existência de uma teoria do processo nessa fase.  

Com efeito, entendia-se que o direito de ação era o próprio direito material em 

movimento reagindo a uma agressão ou a uma ameaça de agressão, de modo que o 

processo era confundido com o procedimento. 

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STJ

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STF

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando de QUESTÕES DE CONCURSO
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Com a separação entre direito de ação e direito material, essa teoria perdeu 

força, além disso, o procedimento é apenas o aspecto extrínseco do processo, razão 

pelo qual não é possível limitar o conceito de processo como procedimento.  

Processo como contrato 

 
Na fase privatista, surgiu a teoria do processo como contrato, a qual teve muita 

força nos séculos XVIII e XIX e era fundada na ideia de litiscontestatio, que 

representava a concordância das partes em sofrer os efeitos da demanda. Em uma 

época na qual o Estado ainda não era forte o suficiente para se impor aos cidadãos, 

havia a necessidade de concordância dos sujeitos envolvidos no conflito em se 

sujeitarem à tutela prestada.   

Modernamente, a teoria em comento guarda apenas importância histórica, até 

porque, o processo não pode mais ser considerado como um negócio jurídico 

pertencente ao direito privado, além disso, a ideia de sujeição das partes ao processo e 

aos seus resultados é um dos princípios da jurisdição, conforme visto na aula 2.  

Processo como quase contrato 

 
Sob a ótica privatista do século XIX, criou-se a teoria do processo como quase 

contrato. Efetivamente, almejava-se descobrir uma natureza jurídica de direito privado 

para o processo e, como não se aceitava a ideia de ser um contrato ou um delito, a 

única saída viável seria entendê-lo como um meio termo, ou seja, como um quase 

contrato.  

Processo como uma relação jurídica 

 
A retirada do processo do âmbito privatista, iniciada com a teoria do processo 

como uma relação jurídica, é atribuída à Oskar von Büllow, em sua sua obra “Teoria 

dos pressupostos processuais e das exceções dilatórias”.  

Nesse contexto, o processo finalmente alcança o âmbito publicista, no qual até 

hoje se encontra.  
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A ideia principal da teoria é a distinção entre a relação jurídica material e a 

relação jurídica processual. Para Büllow, a relação de direito material é o objeto de 

discussão no processo, ao passo que a relação de direito processual é a estrutura por 

meio da qual essa discussão ocorrerá.  

Forte entendimento da doutrina nacional leciona que essa corrente é até os 

dias atuais a mais aceita, considerando-se o processo como uma relação jurídica de 

direito processual, exteriorizada pelo procedimento.  

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova de MPE-MS, realizada em 2018, foi considerada correta a seguinte 

assertiva: 

A obra de Oskar Von Bülow foi um marco definitivo para o processo, pois 

estabeleceu o rompimento do direito material com o direito processual e a 

consequente independência das relações jurídicas que se estabelecem nessas duas 

dimensões, passando o processo a ser visto como uma relação jurídica de natureza 

pública que estabelece entre as partes e o juiz, dando origem a uma reciprocidade 

de direitos e obrigações processuais.  
 

Processo como procedimento em contraditório 

 
Com o passar do tempo, a teoria do processo como relação jurídica passou a 

ser criticada por diversos doutrinadores, sendo o mais recente deles Elio Fazzalari, com 

a ideia do módulo processual.  

O referido doutrinador defende que o procedimento contém atos interligados 

de maneira lógica e regidos por determinadas normas, sendo que o ato posterior 

dependerá do ato anterior e, entre eles, se formará um conjunto lógico com um 

objetivo final. 

Defende-se, portanto, que o processo é uma espécie do gênero contraditório. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova de MPE-MS, realizada em 2018, foi considerada correta a seguinte 

assertiva: 

 

Para Elio Fazzalari o contraditório se destaca como elemento central do conceito de processo. O 

contraditório é visto em duas dimensões, como direito à informação e reação (igualdade de 

tratamento e oportunidades), sendo que todos os atos do procedimento são pressupostos para o 

provimento final, no qual são chamados a participar todos os interessados (partes). 
 

Processo como procedimento animado por uma relação 
jurídica em contraditório 

 
Teóricos mais recentes concordam que o contraditório está incluído no 

conceito de processo, conforme defendido por Fazzalari, mas, apesar disso, defendem 

o não afastamento do elemento “relação jurídica” do conceito de processo. Desse 

modo, criou-se uma teoria unida pelas teorias anteriores (Büllow e Fazzalari), que 

entende o processo como um procedimento animado por uma relação jurídica em 

contraditório. 

Sobre a teoria, DANIEL AMORIM explica o seguinte: 

(...) a relação jurídica processual representa a projeção e a 

concretização da exigência constitucional do contraditório. As 

faculdades, poderes, deveres, ônus e estado de sujeição das 

partes no processo significam que esses sujeitos estão 

envolvidos numa relação jurídica, que se desenvolverá em 

contraditório. 

Considerando os estreitos limites desta aula, não seria aconselhado um 

enfrentamento aprofundado sobre o tema. No entanto, para fins didáticos, cumpre 

analisar três elementos que, façam ou não parte da natureza jurídica do processo, 

estarão presentes no processo de alguma forma: (I) procedimento; (II) relação jurídica; 

e (III) contraditório. 
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Como já analisamos o contraditório na primeira aula, limitaremos a reflexão ao 

procedimento e à relação jurídica. 

PROCEDIMENTO 

O procedimento é visto como uma sucessão de atos interligados de maneira 

lógica e consequencial que visam à obtenção de um objetivo final. Em outras palavras, 

costuma-se afirmar que o procedimento é a exteriorização do processo.  

Ainda que não se possa confundir procedimento com processo, como foi feito 

na fase imanentista, o certo é que o processo não vive sem o procedimento.   

RELAÇÃO JURÍDICA 

A relação jurídica de direito processual, um dos elementos do conceito de 

processo, é composta por três sujeitos, quais sejam: demandante, demandado e juiz, 

sendo essa a sua composição mínima.  

Embora seja possível existir processo sem autor (hipóteses excepcionais em 

que a demanda é iniciada pelo juiz) ou sem réu (a exemplo do processo objetivo de 

controle de constitucionalidade), essa estrutura é o que comumente se verifica na 

prática. Sendo assim, é possível afirmar que, diante da presença desses três sujeitos, 

sendo dois parciais (demandante e demandado) e um imparcial (juiz), a doutrina 

costuma afirmar que a relação processual é tríplice.   

Majoritariamente, entende-se que a relação processual, além de tríplice, é 

triangular, havendo relação direta entre todos os sujeitos. Nesse sentido: 

JUIZ 

 

 

DEMANDANTE     DEMANDADO 
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Prova dessa relação triangular seria o fato de que o autor e o réu podem fazer 

convenções processuais, evidenciando a possibilidade de comunicação direta entre as 

partes.  

Apesar disso, há doutrina que sustenta a relação processual como angular. Para 

essa corrente, não há relação direta entre as partes, apenas indireta, pois qualquer 

ligação sempre passaria pelo juiz, o que, como veremos mais detalhes adiante, não é 

absolutamente correto. 

DEMANDANTE   JUIZ   DEMANDADO 

 

Ademais, embora se admita ser a relação jurídica processual tríplice, desde o 

ajuizamento da demanda pelo autor já existe uma relação jurídica, ainda que apenas 

entre o autor e o juiz (relação linear). Fala-se em relação jurídica incompleta, que será 

definitivamente formada com a citação válida do réu. 

Em outros termos, existe relação jurídica mesmo antes da citação do réu, 

embora esteja incompleta. Prova disso é a hipótese de improcedência liminar do 

pedido, na qual a demanda será resolvida antes da citação do réu, nos termos do art. 

332 do CPC: 

CPC/15 

Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 

juiz, independentemente da citação do réu, julgará 

liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 

pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de 

demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
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IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre 

direito local. 

 

Portanto, o processo nasce incompleto e, para tornar-se válido, precisa da 

integração do demandado. Desse modo, a presença do réu ou demandado é requisito 

de validade da relação processual. 

Por fim, ressalta-se a existência de situações em que o processo não precisa de 

réu, a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade (ADI). Nesses casos, 

obviamente, a falta do réu não acarreta qualquer prejuízo. 

Características da relação processual 

 
A relação jurídica de direito processual possui cinco principais características, 

quais sejam:  

a) autonomia; 

b) complexidade; 

c) dinamismo; 

d) unidade; 

e) natureza pública. 

 

A autonomia decorre do fato de que, mesmo sem existir relação de direito 

material, existe relação de direito processual. Efetivamente, julgado improcedente o 

pedido feito pelo demandante, declara-se que o direito material alegado na petição 

inicial não existe, o que, no entanto, não afeta a existência da relação jurídica 

processual formada entre ele, o réu e o juiz.  

A complexidade é verificada mediante as inúmeras e sucessivas situações 

jurídicas que se verificam durante o trâmite processual (as partes têm ônus, 

faculdades, direitos, deveres e estão em estado de sujeição, enquanto o juiz atua com 

poderes e deveres). A cada momento do procedimento, os sujeitos atuam exercendo 
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essas situações jurídicas passivas e ativas, o que naturalmente torna essa relação 

jurídica complexa.  

O dinamismo evidencia que o processo se desenvolve de forma contínua, rumo 

a um resultado final durante um tempo razoável, diferentemente das relações de 

direito material, que, em regra, são instantâneas e estáticas. Com efeito, os sujeitos do 

processo (demandante, demandado e juiz) praticam vários atos contínuos e 

sucessivamente, o que torna a relação jurídica processual dinâmica. 

A unidade se justifica porque os atos processuais são conectados, integrados 

de forma lógica, de modo que o posterior depende de como o anterior foi realizado. 

Praticado o primeiro ato do procedimento, que é a interposição da petição inicial, o 

segundo dependerá de como esse primeiro foi praticado (possibilidade de 

reconhecimento de incompetência absoluta, emenda da petição inicial, seu 

indeferimento, entre outros). Desse modo, todos os atos fazem parte de uma só 

relação. 

A natureza púbica da relação jurídica processual é verificada devido à 

participação do juiz, como representante do Estado. Além disso, há também o 

interesse na boa prestação jurisdicional, que, afinal, é um interesse de toda a 

coletividade.  

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 

Pressupostos processuais podem ser definidos como exigências para a 

admissibilidade e o regular prosseguimento do processo. 

Nesse contexto, DANIEL AMORIM divide os pressupostos da seguinte forma: 

Pressupostos processuais subjetivos: 

a) investidura; 

b) imparcialidade; 

c) capacidade de ser parte; 
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d) capacidade de estar em juízo; 

e) capacidade postulatória. 

 

Pressupostos processuais objetivos: 

a) coisa julgada; 

b) litispendência; 

c) perempção; 

d) transação; 

e) convenção de arbitragem; 

f) falta de pagamento de custas em demanda idêntica, extinta sem resolução 

de mérito; 

g) demanda; 

h) petição inicial apta; 

i) citação válida; 

j) regularidade formal. 

 

Por sua vez, DIDIER os divide da seguinte maneira: 

1. Pressupostos de existência: 

1.1. Subjetivos 

1.1.1. Juiz – órgão investido de jurisdição 

1.1.2. Parte – capacidade de ser parte 

1.2. Objetivos – existência de demanda 

 

2. Requisitos de validade 

2.1. Subjetivos 

2.1.1. Juiz – competência e imparcialidade 
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2.1.2. Partes – capacidade processual, capacidade postulatória e 

legitimidade ad causam 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Intrínsecos – respeito ao formalismo processual 

2.2.2. Extrínsecos 

2.2.2.1. Negativos – inexistência de perempção, litispendência, 

coisa julgada ou convenção e arbitragem 

2.2.2.2. Positivos – interesse de agir 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova VUNESP para o cargo de Procurador Jurídico da IPREMM/SP, realizada em 

2019, foi considerada correta a seguinte alternativa: 

 

A doutrina majoritária atual, com base no disposto no Código de Processo Civil, 

classifica os pressupostos processuais como positivos ou negativos, sendo os 

positivos divididos em pressupostos de existência e de validade. Sobre o tema, 

considerando o entendimento doutrinário, são pressupostos: a) Negativos de 

validade: inexistência de perempção, litispendência e coisa julgada.  

 

Como pode ser percebido pela sua nomenclatura, os pressupostos processuais 

de existência devem estar presentes para que um processo possa ser considerado 

existente. Em outras palavras, não há processo sem a presença dos pressupostos de 

existência. 

Os pressupostos processuais de validade, por sua vez, devem estar presentes 

para que um processo possa ser considerado regular. Desse modo, sem os 

pressupostos de validade, existe processo, mas de forma irregular e inválida. 

Os pressupostos processuais subjetivos são aqueles relativos aos sujeitos do 

processo, enquanto os pressupostos processuais objetivos são os relacionados à 

demanda e ao processo. 
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Os pressupostos processuais intrínsecos são analisados dentro da relação 

jurídica processual e se referem ao formalismo processual. Por seu turno, os 

pressupostos processuais extrínsecos são analisados fora da relação jurídica 

processual e podem ser positivos ou negativos (positivos porque devem estar 

presentes ou negativos porque não podem ocorrer). 

Nesse sentido: 

• A validade do processo depende da existência do interesse de agir. 

Logo, é um pressuposto positivo, pois a falta dele provoca o vício; 

• A validade do processo depende da não ocorrência da coisa julgada. 

Logo, é um pressuposto negativo, pois a existência da coisa julgada 

provoca o vício. 

 

Convém mencionar que, de acordo com DIDIER, a expressão “requisitos de 

validade” é mais adequada do que “pressupostos de validade”. Nesse contexto, ensina 

o referido doutrinador que: 

(...) pressuposto é aquilo que precede ao ato e se coloca como 

elemento indispensável para a sua existência jurídica; requisito 

é tudo quanto integra a estrutura do ato e diz respeito à sua 

validade (...) Assim, é mais técnico falar em requisitos de 

validade, em vez de ‘pressupostos de validade’ (...). 

Pressupostos processuais é a denominação processual que 

deveria ser reservada apenas aos pressupostos de existência. 

Não obstante, a expressão “pressupostos de validade” é comum na doutrina, 

na jurisprudência e, inclusive, na lei, conforme pode ser observado pela redação do 

art. 485, IV, CPC, in verbis: 

CPC/15 

Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo; 
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Desse modo, optamos por utilizar o termo “pressuposto/requisito de validade”. 

Já em relação à divergência sobre a maneira pela qual os pressupostos são 

classificados, ressalta-se que a organização não é tão importante quanto às 

consequências de desrespeitar este ou aquele pressuposto processual (se afetará todo 

o procedimento ou apenas alguns atos). 

Sendo assim, neste material, serão analisados todos os pressupostos e 

requisitos mencionados por ambos os autores, sem seguir esta ou aquela classificação. 

Antes, porém, de proceder à análise efetiva de cada tipo de pressuposto, é 

importante mencionar o que DIDIER chama de “mitos sobre os pressupostos 

processuais”. De acordo com o referido doutrinador, nem toda falta de pressuposto 

processual: 

(a) leva ao juízo de inadmissibilidade de um processo, a exemplo do 

reconhecimento de incompetência, que apenas resulta no envio dos 

autos ao juízo competente; 

(b) pode ser conhecida de ofício, como no caso da incompetência 

relativa, que é condicionada à manifestação da parte, sob pena de 

preclusão, como pode ser percebido pelo art. 65 do CPC: 

CPC/15 

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não 

alegar a incompetência em preliminar de contestação. 

(c) pode ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, a 

exemplo da convenção de arbitragem e da incompetência relativa, 

que devem ser alegadas em preliminar de contestação, nos termos 

do art. 337, § 5º, do CPC: 

CPC/15 

Art. 337. (...) §5º Excetuadas a convenção de arbitragem e 

a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 
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matérias enumeradas neste artigo. 

(d) é defeito que não pode ser corrigido, considerando que, de acordo 

com o princípio da primazia do julgamento do mérito, deve-se 

buscar a correção do defeito processual (mesmo que o vício seja a 

falta de um pressuposto processual). Nesse sentido, o CPC dispõe: 

CPC/15 

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável 

a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. 

(e) impede a decisão de mérito, como no caso em que a petição inicial 

é inepta devido à indeterminação do pedido, mas a demanda pode 

ser julgada improcedente, situação na qual o juiz deve ignorar o 

defeito e julgar o mérito. 

Cabe frisar, ainda, que a legitimidade e o interesse de agir (considerados por 

alguns como pressupostos processuais) já foram analisados na aula três, motivo pelo 

qual não serão novamente tratados na presente aula. 

Dito isso, podemos passar à análise dos pressupostos. 

Investidura ou órgão investido de jurisdição 

 
A investidura na função jurisdicional é um pressuposto de existência do 

processo e dos atos processuais do magistrado (decisões, despachos, colheita de 

provas, entre outras).  

Com efeito, será tido como inexistente o processo que é ajuizado perante um 

não-juiz e a decisão prolatada por um não-juiz é uma não-decisão, sendo apenas um 

simulacro a que não é possível emprestar qualquer eficácia jurídica.  

Cabe ressaltar que esse vício pode contaminar o processo integralmente ou 

apenas parte dele. A contaminação será integral quando todo o processo é conduzido 

por quem não possui jurisdição, hipótese na qual será de todo inexistente. Por sua vez, 
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será parcial quando o sujeito não investido de jurisdição pratica apenas alguns atos, 

situação na qual somente tais atos serão viciados. 

São exemplos de não-juízes aqueles que não foram investidos de jurisdição pela 

posse no cargo, em virtude de nomeação ou concurso; aqueles que já estão 

aposentados ou em disponibilidade; o árbitro que não tenha sido designado como tal 

pela convenção de arbitragem (reconhecendo, neste caso, que arbitragem é 

jurisdição). 

Imparcialidade 

 
Como visto, é pressuposto de existência do processo a presença de um juiz 

investido de jurisdição. Contudo, de nada adianta a existência de um sujeito investido 

de jurisdição se não houver imparcialidade. A ideia de um terceiro imparcial, 

diretamente desinteressado no conflito de interesses que irá julgar, portanto, é 

essencial para a regularidade do processo. 

Registre-se que, por mais parcial que o magistrado seja, o processo jamais 

deixará de existir, sendo apenas declarada a sua suspeição ou o seu impedimento. 

Desse modo, é possível afirmar que a imparcialidade consiste em um 

pressuposto/requisito de validade do processo e não de existência. 

Convém destacar, contudo, que imparcialidade não pode ser confundida com 

omissão, pois o juiz não pode ser considerado mero expectador do duelo entre as 

partes. Efetivamente, um juiz participativo não enseja a parcialidade do processo, 

sendo, inclusive, recomendável que o juiz participe ativamente da condução e 

desenvolvimento do processo.  

Ademais, não se deve esperar neutralidade do magistrado, considerando que 

tal condição é impossível de ser obtida. O juiz neutro é aquele que não leva para o 

julgamento de seus processos a sua experiência de vida, também chamado de “juiz 

robótico”. Desse modo, além de não parecer ser possível que algum ser humano seja 

dotado de neutralidade, é aconselhável que os juízes utilizem as experiências pessoais 

ao proferir suas decisões, a fim de garantir decisões mais “humanas”.  
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Também não se deve confundir imparcialidade com impartialidade, que exige 

apenas que o juiz não seja parte do processo que julgará. Em outras palavras, imparcial 

é quem não é parcial e impartial é quem não é parte. 

DANIEL AMORIM evidencia bem a importância da distinção. De acordo com o 

referido doutrinador, “antes de se analisar a imparcialidade do juiz deve ser verificada 

sua impartialidade. Se for parte, está impedido de julgar não porque lhe falte 

imparcialidade - que no caso concreto nem deve ser analisada -, mas impartialidade.” 

Seguindo esse mesmo raciocínio, na exceção de suspeição ou impedimento, o 

juiz deve ser afastado por imparTialidade, e não por imparCialidade, tendo em vista 

que ele é parte da demanda incidental. 

O questionamento sobre a imparcialidade do magistrado deve ocorrer por 

meio das exceções de suspeição ou impedimento, as quais serão estudadas 

oportunamente.  

Apesar disso, adverte-se que a alegação de impedimento ou de suspeição deve 

ser feita em até 15 dias a partir da ciência do fato, sob pena de preclusão. Além disso, 

será dirigida ao juiz do processo (a respeito do qual se alega a exceção), nos termos do 

art. 146 do CPC:  

CPC/15 

Art. 146.  No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 

conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou 

a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do 

processo, na qual indicará o fundamento da recusa, 

podendo instruí-la com documentos em que se fundar a 

alegação e com rol de testemunhas. 

§1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao 

receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a 

remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, 

determinará a autuação em apartado da petição e, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, 
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acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, 

se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. 

 

Cabe destacar que o prazo de quinze dias para a alegação de parcialidade 

somente é preclusivo para as partes, não para o juiz. Desse modo, o vício de suspeição 

pode ser reconhecido por ele a qualquer momento, convalidando-se com o trânsito 

em julgado. 

Nesse contexto, muitos doutrinadores fazem crítica à redação do art. 146 do 

CPC, que tentou tornar homogêneo o tratamento procedimental no que se refere à 

alegação de suspeição e de impedimento. Isso porque, no caso do impedimento, a 

referida preclusão não se operará, uma vez que esse vício pode ser alegado em 

qualquer grau de jurisdição e, inclusive, pode ensejar a propositura da ação rescisória, 

nos termos do art. 966, II, do CPC: 

CPC/15 

Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, pode 

ser rescindida quando: (...)  

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo 

absolutamente incompetente; 

 

Competência 

 
Trata-se de pressuposto/requisito de validade do processo. 

Tendo em vista a vastidão e enorme importância, este ponto será 

detalhadamente estudado em aula específica.  

Capacidade de ser parte 

 
A capacidade de ser parte (personalidade judiciária ou personalidade jurídica) 

corresponde à capacidade do sujeito de gozo e exercício de direitos e obrigações.  
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Com efeito, tem capacidade de ser parte quem tem personalidade civil, nos 

termos do art. 1º do CC: 

CC/02 

Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 

ordem civil. 

 

Desse modo, é possível dizer que todo sujeito que possui capacidade de direito 

ou de gozo terá capacidade de ser parte.  

Em regra, a capacidade de ser parte existe para pessoas físicas e jurídicas. 

Excepcionalmente, entes que não possuem personalidade jurídica ou entes 

despersonalizados (Casas Legislativas, Tribunais de Contas, entre outros), também 

possuem capacidade de ser parte, mas desde que atuem na defesa de seus interesses 

estritamente institucionais (concernentes à sua organização e funcionamento). É a 

chamada personalidade judiciária. Nesse sentido, vejamos o enunciado da súmula nº 

525 do STJ, já colacionado na aula anterior: 

Súmula 525-STJ: A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, 

apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender 

os seus direitos institucionais. 

Sobre o tema, convém mencionar, ainda, que existe divergência sobre a 

natureza desse pressuposto, sendo considerado por alguns doutrinadores de 

existência, enquanto outros o consideram de validade. Para as provas, caso seja 

necessário um posicionamento, recomenda-se adotar a corrente que defende se tratar 

de um pressuposto de existência.  

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca FEPESE para o cargo de Procurador do Estado de Santa Catarina, 

realizada em 2018, foi considerada correta a seguinte alternativa: 

 

Em uma ação de conhecimento pelo procedimento ordinário, é apontada como ré a 
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“Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina”. Nessa hipótese: D) Falta 

capacidade de ser parte, razão pela qual está ausente pressuposto de constituição 

do processo. 

 

COMENTÁRIO: Não há que se falar em personalidade judiciária e muito menos 

personalidade jurídica, isto porque trata-se de um órgão vinculado ao Estado de 

Santa Catarina e, por isso, como regra não tem capacidade de ser parte.  

 

Mais especificamente, DIDIER afirma que a falta de capacidade de ser parte do 

réu não acarreta a inexistência do processo, tendo em vista que: 

• Pode haver processo sem réu (ação para alterar o próprio nome, por 

exemplo); 

• O processo nasce com a demanda, não com a presença do réu; 

• A falta de indicação do réu, pelo autor, permite ao juiz determinar a 

regularização da inicial. 

 

Quanto aos autores, contudo, entende-se de maneira diversa.  Nesse sentido, o 

STJ afirma que, sendo a capacidade de ser parte um dos pressupostos processuais, a 

propositura da ação por pessoa já falecida (ou seja, que não possui mais a 

capacidade de ser parte) é caso de inexistência do feito (STJ. AR 3.269-SC, Rel. Min. 

Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Julgamento em 

14/06/2017). 

Entretanto, se a morte ocorre antes do processo de execução, permite-se o 

ingresso do espólio, herdeiros ou sucessores, não sendo o caso de inexistência do 

processo (STJ. AgInt no AgInt no REsp 1.670.334/MG, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Julgamento em 08/02/2018). 
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Capacidade processual ou de estar em juízo 

  
A capacidade processual consiste na aptidão para praticar atos processuais 

independentemente de assistência ou representação (por meio dos pais, tutores, 

curadores, entre outros), pessoalmente ou por meio de pessoas indicadas em lei, a 

exemplo do síndico e do inventariante.  

Registra-se que nem toda pessoa capaz de ser parte possui capacidade 

processual. Como exemplo, cita-se a hipótese de ação de alimentos ajuizada pelo filho 

contra o pai (nesse caso, o filho possui capacidade de ser parte, mas, se for menor, 

deve ser representado ou assistido por alguém civilmente capaz – comumente, a mãe). 

A capacidade processual das pessoas jurídicas e formais está prevista no art. 75 

do CPC, cabendo ressaltar que, por serem consideradas pessoas inanimadas, é 

indispensável à presença de uma pessoa física que a represente ou a presente em 

juízo. Vejamos: 

CPC/15 

Art. 75.  Serão representados em juízo, ativa e 

passivamente: 

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente 

ou mediante órgão vinculado; 

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores; 

III - o Município, por seu prefeito ou procurador; 

IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem 

a lei do ente federado designar; 

V - a massa falida, pelo administrador judicial; 

VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador; 

VII - o espólio, pelo inventariante; 

VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos 

constitutivos designarem ou, não havendo essa 

designação, por seus diretores; 

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes 
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organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a 

quem couber a administração de seus bens; 

X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, 

representante ou administrador de sua filial, agência ou 

sucursal aberta ou instalada no Brasil; 

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico. 

 

DANIEL AMORIM, citando PONTES DE MIRANDA, esclarece que quando a parte 

se faz presente em juízo por meio de seus órgãos, não existe tecnicamente 

representação, mas presentação.  

Efetivamente, é por meio dos órgãos que a pessoa jurídica se expressa. A 

manifestação do advogado público, por exemplo, é a manifestação da própria 

Administração Pública. De acordo com DIDIER, “as pessoas jurídicas precisam ter 

órgãos, tanto quanto as pessoas físicas precisam ter boca, ou, se não podem falar, 

mãos ou outro órgão, pelo qual exprimam um pensamento ou sentimento”. 

Logo, em que pese a redação do art. 75, caput, do CPC referir-se à 

representação indistintamente, somente as partes indicadas nos incisos V, VI, VII, IX e 

XI são efetivamente representadas. Por outro lado, as partes indicadas nos incisos I, II, 

III, IV, VIII e X são presentadas. Vejamos: 

REPRESENTAÇÃO PRESENTAÇÃO 

Massa falida pelo administrador judicial  União pela Advocacia-Geral da União 

Herança jacente pelo seu curador Estado e DF pelos procuradores 

Espólio pelo inventariante  Município pelo procurador ou prefeito 

Sociedade e associação irregular pela 

pessoa a quem couber a administração 

dos bens 

Autarquia e fundação de direito público 

por quem determina a lei do ente 

federado 



 

 

P
ág

in
a2

4
 

Condomínio pelo administrador ou 

síndico 

PJ por quem os respectivos atos 

constitutivos designarem 

 PJ estrangeira pelo gerente, 

representante ou administrador da filial, 

agência, ou sucursal aberta ou instalada 

no Brasil.  

 

Essa diferença é importante, haja vista que, na hipótese de presentação, a 

procuração é desnecessária. É por isso que os Advogados Públicos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias (vide Súmula 644/STF) 

não precisam provar a outorga dos poderes. Nesse sentido: 

Súmula 644-STF: Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a 

apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo. 

Convém mencionar, ainda, que a capacidade processual é um 

pressuposto/requisito de validade do processo e, apesar disso, é um vício sanável, 

nos termos do art. 76 do CPC: 

CPC/15 

Art. 76.  Verificada a incapacidade processual ou a 

irregularidade da representação da parte, o juiz 

suspenderá o processo e designará prazo razoável para 

que seja sanado o vício. 

§1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja 

na instância originária: 

I - o processo será extinto, se a providência couber ao 

autor; 

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe 

couber; 

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do 
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processo, dependendo do polo em que se encontre. 

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal 

perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou 

tribunal superior, o relator: 

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao 

recorrente; 

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se 

a providência couber ao recorrido. 

 

Considerando a redação do art. 76, é possível perceber que as consequências 

da incapacidade processual dependem: (I) do grau de jurisdição (instância originária ou 

recursal) e (II) de quem deu causa à incapacidade (autor, réu ou terceiro). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca FMP Concursos para o cargo de Procurador do Estado do Acre, 

realizada em 2017, foi considerada correta a seguinte alternativa: 

 

D) Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da 

parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado 

o vício.  

 

Capacidade postulatória ou postulacional ou ius 
postulandi 

 
Apesar de ser livre o acesso ao Poder Judiciário, o ordenamento jurídico exige 

que alguns atos processuais sejam realizados por um sujeito com capacidade técnica, 

sem a qual não é possível a sua realização válida. É a chamada capacidade 

postulatória.  

Registra-se que não são todos os atos processuais que exigem a capacidade 

postulatória, a exemplo do ato de testemunhar ou do ato de indicar bens à penhora. 
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Em outras palavras, a capacidade postulatória apenas é exigida para a prática de 

alguns atos processuais, os postulatórios (nos quais se solicita ao Estado-Juiz alguma 

providência).  

Desse modo, a prática dos atos postulatórios exige capacidade processual (da 

parte) e capacidade técnica (de um terceiro, em regra). 

Possuem capacidade postulatória os advogados regulamente inscritos na OAB, 

procuradores, defensores públicos e membros do Ministério Público (restrita às 

finalidades institucionais do órgão ministerial) e, em casos específicos, as próprias 

pessoas não advogadas, como nas causas trabalhistas e habeas corpus. 

Recentemente, o STF fixou teses importantes publicadas através do seu 

informativo 1046. Fique de olho, vejamos: 

• Defensor Público não precisa ser inscrito na OAB para exercer suas funções 

(ADI 4636/DF, julgado em 03/11/2021). 

• A Defensoria Pública pode prestar assistência jurídica às pessoas jurídicas que 

preencham os requisitos constitucionais (ADI 4636/DF, julgado em 

03/11/2021). 

• Municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de 

baixa renda (ADPF 279/DF, julgada em 03/11/2021).  

Especificamente no caso dos Juizados Especiais Cíveis, a dispensa de advogados 

se limita às causas com valor inferior a vinte salários-mínimos, sendo que nas ações 

cujo valor esteja entre vinte a quarenta salários-mínimos e nos recursos, é necessária 

a presença de advogado, nos termos do art. 9º e do art. 41, §2º, ambos da Lei nº 

9.099/95: 

LEI 9.099/95 

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado; nas de valor superior, a 

assistência é obrigatória.  
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(...)  

Art. 41 (...) § 2º No recurso, as partes serão 

obrigatoriamente representadas por advogado. 

 

Por sua vez, nos Juizados Especiais Federais, a dispensa de advogado atinge 

todas as causas de sua competência, conforme disposto no art. 10 da Lei nº 

10.259/2001: 

LEI 10.259/2001 

Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, 

representante para a causa, advogado ou não. 

 

É importante mencionar, ainda, que a capacidade postulatória é tida como um 

pressuposto/requisito de validade, sendo que a sua ausência, em regra, enseja a 

nulidade do ato. Isso ocorre porque a postulação é privativa do advogado ou dos 

demais sujeitos dotados de capacidade técnica (defensores e membros do Ministério 

Público). Nesse sentido, vejamos as disposições do Estatuto da Advocacia e da OAB 

que tratam sobre as atividades privativas do advogado: 

LEI 8.906/94 

Art. 1º São atividades privativas de advocacia: 

I - a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e 

aos juizados especiais (ADIN 1127-8 procedente para 

excluir a expressão qualquer) (...) 

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado 

praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo 

das sanções civis, penais e administrativas. 

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por 

advogado impedido - no âmbito do impedimento - 

suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade 

incompatível com a advocacia. 
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Nesse ponto, é importante alertar que, nos casos em que o advogado postula 

sem procuração, não é possível afirmar que há incapacidade postulatória.  

Com efeito, a postulação de ato feita por advogado destituído de procuração 

não ocasiona a inexistência ou nulidade do ato. De acordo com DIDIER, nesse caso, 

ocorre somente a ineficácia relativa do ato em relação àquele que supostamente seria 

parte. 

Além disso, o próprio CPC previu algumas situações em que é permitido ao 

advogado postular sem procuração. Nesse sentido: 

CPC/15 

Art. 104.  O advogado não será admitido a postular em 

juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, 

decadência ou prescrição, ou para praticar ato 

considerado urgente. 

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, 

independentemente de caução, exibir a procuração no 

prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período 

por despacho do juiz. 

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz 

relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 

danos. 

 

Observa-se que §2º do art. 104, acima transcrito, considera ineficaz o ato que 

não foi ratificado. Isso deve ser ressaltado porque foi uma mudança trazida pelo 

CPC/2015, tendo em vista que no CPC/73 taxava-se o ato de inexistente, fazendo com 

que vários doutrinadores defendessem que a capacidade processual seria pressuposto 

de existência. Nesses termos, confiram a redação do art. 37 do CPC/73: 
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CPC/73 

Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não 

será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em 

nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência 

ou prescrição, bem como intervir, no processo, para 

praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o 

advogado se obrigará, independentemente de caução, a 

exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) 

dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do 

juiz. 

Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão 

havidos por inexistentes, respondendo o advogado por 

despesas e perdas e danos. 

 

Foi nesse contexto, inclusive, a edição da súmula 115 do STJ: 

Súmula 115-STJ: Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto 

por advogado sem procuração nos autos. 

Para DIDIER, com a entrada em vigor do CPC/2015, este entendimento está 

superado e a Súmula deve ser cancelada. Esse é também o entendimento estampado 

no enunciado nº 83 do FPPC: 

Enunciado n. 83: Fica superado o enunciado 115 da 

súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC de 2015 

(“Na instância especial é inexistente recurso interposto 

por advogado sem procuração nos autos”). 

 

Apesar disso, o STJ aplicou recentemente a Súmula nº 115 (STJ. EDcl no AgRg 

no REsp 1.376.637-SP. Rel. Min. Sérgio Kukina, Julgamento em 27/02/2018). 

Convém mencionar, ainda, que a procuração é o instrumento da 

representação judicial voluntária. Nesse sentido, o CPC preceitua o seguinte: 
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CPC/15 

Art. 105.  A procuração geral para o foro, outorgada por 

instrumento público ou particular assinado pela parte, 

habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, 

exceto receber citação, confessar, reconhecer a 

procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao 

direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, 

firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de 

cláusula específica. 

§1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na 

forma da lei. 

§2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu 

número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e 

endereço completo. 

§3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a 

procuração também deverá conter o nome dessa, seu 

número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e 

endereço completo. 

§4º Salvo disposição expressa em sentido contrário 

constante do próprio instrumento, a procuração 

outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as 

fases do processo, inclusive para o cumprimento de 

sentença. 

 

Por fim, é importante mencionar a possibilidade de a parte postular em causa 

própria se possuir habilitação legal (Art. 103, parágrafo único, CPC/15). É o caso de 

uma parte que é advogado regularmente inscrito na OAB.  

Registra-se que, de acordo com o STJ, a sociedade de advogados deve ser 

representada em juízo por advogado, devidamente constituído por procuração nos 
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autos, não se tratando de hipótese de postulação em causa própria (STJ, AgInt no 

AREsp 1.122.473, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julgamento em 10/02/2020) 

 

Coisa julgada material 

 
Como se sabe, a coisa julgada material é a qualidade conferida à sentença 

judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. A 

maior parte da doutrina entende que a coisa julgada se trata de pressuposto/requisito 

de validade.  

Esse, inclusive, parece ser o entendimento adotado pelo CPC, tendo em vista 

afirmar que a ofensa à coisa julgada acarreta a rescisão da sentença, partindo da 

premissa de que ela é existente (já que não se pode rescindir algo que não existe). 

Desse modo, vejamos: 

CPC/15 

Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, pode 

ser rescindida quando: (...) 

IV - ofender a coisa julgada. 

 

No que se refere ao conflito entre duas coisas julgadas, observem a reflexão 

realizada pelo professor DANIEL AMORIM: 

(...) Adotando-se a doutrina majoritária, que parece ser a mais 

acertada, surge interessante questão a respeito do conflito de 

coisas julgadas, o que evidentemente será extremamente rara, 

mas que, quando ocorre, deverá ser resolvida. Durante o prazo 

de ação rescisória da decisão que produziu coisa julgada 

material afrontando coisa julgada anterior, a primeira terá 

validade, considerando-se que a segunda decisão ainda não 

atingiu a coisa julgada soberana. Transcorrido esse prazo, a 
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segunda decisão torna-se soberanamente imutável e 

indiscutível, tomando o lugar da primeira decisão, aplicando-

se nesse caso a regra de que o posterior substitui o anterior. O 

Superior Tribunal de Justiça, entretanto, vem entendendo que 

havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que 

se formou por último, enquanto não desconstituída mediante 

ação rescisória. 

Mais recentemente, aliás, o STJ confirmou o entendimento de que prevalece a 

coisa julgada que por último se formou, enquanto não for desconstituída mediante 

ação rescisória. (STJ. EAREsp 600.811-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Julgamento em 

04/12/2019) 

Embora haja decisões em sentido contrário (a exemplo do AREsp 42204/DF), a 

posição mais recente e majoritária do STJ é a de que prevalece a coisa julgada por 

último formada. 

Demanda 

 
Demandar significa provocar a atividade jurisdicional. Desse modo, é possível 

afirmar que se trata de um pressuposto de existência, já que, não havendo a 

provocação jurisdicional pela parte, não haverá o surgimento do processo ou qualquer 

relação jurídica processual. 

Ademais, é importante ressaltar que a existência da demanda deve ser 

compreendida como o ato de pedir (continente) e não aquilo que se pede (conteúdo).  

Petição inicial apta 

 
A provocação da atividade jurisdicional, feita pela parte, materializa-se com a 

petição inicial. Esse primeiro ato deve respeitar algumas exigências, as quais o CPC 

chama de requisitos da petição inicial. Nesse sentido: 

CPC/15 
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CAPÍTULO II 

DA PETIÇÃO INICIAL 

Seção I 

Dos Requisitos da Petição Inicial 

Art. 319.  A petição inicial indicará: 

I - o juízo a que é dirigida; 

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; 

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 

IV - o pedido com as suas especificações; 

V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; 

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência 

de conciliação ou de mediação. 

 

Caso esses requisitos não sejam preenchidos, a petição inicial será considerada 

inepta (defeituosa, incorreta) e será indeferida, nos termos do art. 330, I, e §1º, do 

CPC: 

CPC/15 

Art. 330.  A petição inicial será indeferida quando: 

I - for inepta; (...) 

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; 

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 
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conclusão; 

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. 

 

Por fim, destaca-se que a aptidão da petição inicial é um pressuposto/requisito 

de validade. 

Citação válida 

 
A citação “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual” (art. 238 do CPC). Desse modo, 

percebe-se que a citação é uma espécie de comunicação processual. 

À luz do princípio do contraditório, a citação deve ser válida, preenchendo os 

requisitos dispostos na lei, os quais serão detidamente analisados oportunamente. 

Nessa perspectiva, o desrespeito aos requisitos da citação é um vício gravíssimo 

e que jamais se convalida. Efetivamente, mesmo que haja o trânsito em julgado do 

processo e que decorra o prazo da ação rescisória, um processo sem citação não pode 

ser considerado válido. Nesses casos, será possível ajuizar uma ação de querela 

nullitatis, a qual tem por objetivo anular o processo a partir da citação que não foi 

devidamente realizada. 

Percebe-se, portanto, que a devida citação é um pressuposto/requisito de 

validade. O CPC, inclusive, consagra esse entendimento: 

CPC/15 

Art. 239.  Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses 

de indeferimento da petição inicial ou de improcedência 

liminar do pedido. 

 

Há quem defenda, contudo,  que a citação é um pressuposto de existência do 

processo. A maioria da doutrina refuta essa posição afirmando que o processo possui 
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existência desde a propositura da demanda, embora apenas esteja completo com a 

integração do réu à lide. 

Regularidade formal 

 
Por fim, o respeito ao formalismo consiste na ideia de que as formalidades e as 

delimitações dos poderes, faculdades e deveres devem ser observadas por todos os 

sujeitos do processo.  

Com efeito, os atos processuais devem respeitar a forma prescrita em lei a fim 

de garantir a segurança jurídica nas relações processuais.  Cumpre ressaltar que, em 

regra, o descumprimento da formalidade invalida o ato. Trata-se, portanto, de um 

pressuposto/requisito de validade.  

Existem, contudo, situações em que, mesmo havendo desrespeito à 

formalidade, a finalidade do ato é atingida e não há prejuízo às partes. É o chamado 

pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).  

Tais questões serão analisadas em momento oportuno. 


