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Direito Processual Civil

1 – Teoria Geral do 
Processo

Norma Processual
Cuida da relação que se estabelece entre as partes do 

processo – relação processual – e também a forma pela qual os 
atos se protraíram pelo iter processual – procedimento.

Norma de ordem pública constitui um rol de normas cogen-
tes (em maior parte) e também dispositivas (a exemplo destas 
o negócio jurídico processual e a autocomposição e também as 
que indicam a possibilidade de inversão convencional do ônus 
probatório; as que permitem a suspensão do processo e da ins-
trução por convenção entre as partes e as que estabelecem regras 
de competência relativa, que pode ser derrogada pelas partes).

O Processo Civil tem fontes formais e fontes informais. 
Por fonte formal primária está a lei e por fonte formal acessória 
estão analogia, costumes, princípios gerais do direito, súmulas 
vinculantes, decisões de mérito proferidas pelo STF em controle 
direto de constitucionalidade (art. 102, § 2o, da CF) e demais 
precedentes vinculantes (art. 927, III, IV e V, do CPC). Fontes não 
formais são doutrina e precedentes não vinculantes.

A legislação processual deve ser interpretada conforme 
a Constituição Federal (art. 1o do CPC, devendo-se atender 
aos fins sociais, ao bem comum, resguardando-se a dignidade 
da pessoa humana e observando-se proporcionalidade, razoa-
bilidade, legalidade, publicidade e eficiência (art. 8o do CPC). 
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Direto Reto Direito Processual Civil 2 – Ação
1a Fase
da OAB

b) Interesse de agir (art. 17 do CPC)

Interesse de agir pressupõe e exige que esteja presente na 
ação proposta o binômio necessidade e adequação. É imperativo 
que a pretensão só possa ser alcançada com a propositura da 
ação e que, também, a ação proposta seja adequada à postulação 
formulada. Do contrário, ausentes estes pressupostos, o Autor 
carecerá do direito de ação.

 U
DICA DIRETO E RETO

A possibilidade jurídica do pedido não se constitui 
condição da ação pelo CPC/2015.

No entanto, isto não significa dizer que o Juízo não possa 
determinar a extinção da ação caso o pedido seja juridicamente 
impossível ou com fundamento de causa ilícita. 

Elementos da Ação
Ao passo em que as condições da ação indicam a avaliação 

de sua possibilidade de existência, sob pena de, carecedoras, 
conduzirem à extinção da ação, os elementos servem para a 
identidade da causa, ou seja, se seus elementos (partes, causa 
de pedir e pedidos) são idênticos, semelhantes ou distintos e os 
efeitos e encaminhamentos a partir disto.

Partes do Processo
Parte é a que pede a tutela jurisdicional (Autor – polo ativo) 

e a em face de quem a ação é proposta (Réu – polo passivo).

 U
DICA DIRETO E RETO

Representante legal não é parte! P.ex., ação em nome 
do menor representado.
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Direito Processual Civil 5– Processo – Atos Processuais

5– Processo – Atos 
Processuais

Processo é uma sucessão de atos encadeados logicamente 
para alcançar o provimento jurisdicional.

Não apenas os atos comissivos como os atos omissivos 
podem implicar em consequências processuais. A omissão só será 
processualmente relevante quando a lei determina prática de um 
ato e impõem consequências em virtude de sua não realização.

Classificação
a) Atos das partes (art. 200 do CPC) – Consistem em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade. Unilaterais circula mais 
comuns, indicam aqueles que a parte pratica sem necessitar 
da concordância da parte contrária. Os bilaterais, ao revés, 
implicam na anuência das partes e, inclusive podem provocar 
a extinção do processo com resolução de mérito, a exemplo 
da transação. O ato, para que seja jurídico processual, deve 
produzir efeitos no processo, que impliquem na constituição, 
modificação ou extinção de direitos processuais.

b) Pronunciamentos do juiz (art.203 do CPC) – Indicados pelo art. 
203 do CPC: sentença, decisão interlocutória e despachos. O 
juiz também pratica outros atos no curso do processo, ditos 
materiais, e apenas os mencionados no art. 203 do CPC 
constituem-se pronunciamentos judiciais.

A sentença é o pronunciamento através do qual o juiz, com 
fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva 
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Direito Processual Civil 6 – Processo – Formação, Suspensão e Extinção

6 – Processo – Formação, 
Suspensão e Extinção

Formação do Processo
A jurisdição é inerte e, portanto, só a iniciativa da parte é 

capaz de iniciar um processo civil. A parte precisa distribuir a ação 
mediante apresentação de uma petição inicial, que será avaliada 
em razão, critérios e requisitos.

Proposta a demanda, o processo segue por impulso oficial, 
até o seu final (art. 2o do CPC).

A petição inicial e seus elementos serão analisados e tra-
tados mais detidamente adiante.

Suspensão do Processo
As hipóteses de suspensão de processo estão indicadas no 

art. 313 do CPC. Durante o período em que o processo estiver 
suspenso, nenhum ato processual será praticado, salvo aqueles 
urgentes e necessários para a preservação dos direitos das partes, 
sob pena de dano irreparável.

a) Morte ou perda da capacidade processual de qualquer das 
partes, de seu representante legal ou procurador

Para estes casos a suspensão é automática, com efeitos ex 
tunc, independentemente de determinação judicial. 

Na hipótese de morte da parte, o processo seguirá apenas 
quando houver a sucessão pelos herdeiros ou pelo espólio. Na 
hipótese de perda de capacidade processual ou morte de repre-
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8 – Processo e Procedimento Comum

8 – Processo e 
Procedimento Comum

Fase Postulatória
A depender do tipo de conflito, há um instrumento distinto 

para a solução do problema. Na atual perspectiva do Código de 

Processo Civil, há duas fases processuais, que estabelecem um 

processo sincrético: fase de conhecimento e fase de cumprimento 

de sentença.

Definido qual processo será utilizado, o próximo passo é 

qual o procedimento, isto é, saber como tramitará esse processo. 

Conforme o tipo de processo, há procedimentos distintos.

Necessidade de 
reconhecimento da 

pretensão

Processo de  
Conhecimento

* comum
* especial

Necessidade de 
adimplemento

Processo de Execução / 
Fase de Cumprimento de 

Sentença

* obrigação de fazer
* obrigação de não fazer
*  obrigação de 

pagamento/entrega 
de coisa

O processo de conhecimento é utilizado para conhecer 

dos fatos e definir o conflito. Acolhida a pretensão do autor 

(apresentada na inicial), tem-se a procedência do pedido; aco-

lhida a defesa do réu (apresentada na contestação), tem-se a 

improcedência do pedido.
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Direito Processual Civil 8 – Processo e Procedimento Comum

outra espécie de julgamento antecipado do mérito (art. 335, 
II, do CPC);

d) concluída a fase de instrução.

Defeitos da Sentença
Por ser um ato do processo deve subordinar-se e preencher 

requisitos de validade e de eficácia sob pena de poder ser anulada. 
A nulidade pode ser absoluta ou relativa. Os defeitos da sentença 
podem ser típicos, ou seja, específicos das sentenças, ou gerais.

Defeitos estruturais, como a falta ou incompletude de 
relatório, fundamentação ou dispositivo acarretam nulidade da 
decisão.

A sentença também deve ficar a descrita a aquilo que foi 
pedido, sob pena de ensejar-se a sua nulidade.

Sentença extra petita é aquela em que o magistrado julga 
ação diferente dos termos em que foi proposta, desrespeitando 
as partes, causa de pedir ou o pedido, tais como apresentados 
no pleito inicial e ofendendo a regra do art. 492, caput, do CPC. 
Trado é concedido o poder de inovar em relação aos fundamentos 
jurídicos do pedido, dado que ele o conhece (jura novit curia), 
mas não pode o juiz inovar em relação aos fatos e nem em rela-
ção aos pedidos, cuidando, este caso de sentença extra petita. 
Hipótese a nulidade é sanável por ação rescisória, caso haja o 
trânsito em julgado.

 U
DICA DIRETO E RETO

A característica da fungibilidade nas ações possessó-
rias, permite ao juiz que se defira uma solução possessória 
diferente daquela que foi postulada (art. 554 do CPC) e a isto 
não corresponde dizer que se trata de uma sentença proferida 
extra petita.
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Direito Processual Civil 9 – Recursos

1) reforma da sentença sem resolução de mérito;

2) decretação da nulidade da sentença em virtude de incon-

gruência com os limites do pedido ou da causa de pedir, 

externalizando-se, então, como decisão extra petita ou ultra 

petita;

3) constatação de omissão no exame e julgamento de um dos 

pedidos (julgamento infra petita), oportunizando-se, então, 

seu julgamento pelo Tribunal; 

4) decretação da nulidade de sentença dada a ausência de fun-

damentação;

5) por fim, se o Tribunal reformar a que tenha reconhecido deca-

dência ou prescrição, poderá, desde que possível, desde logo, 

o Tribunal, julgar o mérito da ação, sem indicar o retorno do 

processo ao Juízo a quo.

Checklist – Apelação

• decisão terminativa (sentença)CABIMENTO

•  partes ou terceiros
• MP excepcionalmente

LEGITIMIDADE

• parte sucumbente parcial ou totalmenteINTERESSE

• 15 (quinze) dias úteisTEMPESTIVIDADE

• há preparo (exceto para causas em que se requereu a gratuidade 
judiciária; que pode, inclsuive, ser requerida em sede de recurso)

PREPARO
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Direito Processual Civil 11 – Cumprimento de Sentença e Impugnação

11 –  Cumprimento 
de Sentença e 
Impugnação

Encerrada a fase de conhecimento do processo com a 
sentença transitada em julgado, o devedor (réu) deve cumprir sua 
obrigação. Mas, pode ser que o devedor não cumpra a sentença 
de forma espontânea, neste caso, será necessário que o autor 
(exequente), dê início ao cumprimento de sentença.

Pelo Código Civil, a fase de cumprimento de sentença é a 
última do processo de conhecimento com pedido condenatório.

Quando intimado para cumprir a sentença, o réu (executado) 
pode impugnar, se defendendo através da peça de impugnação 
ao cumprimento de sentença. 

A impugnação é uma peça mais elaborada do que a peça 
elaborada pelo autor para dar início ao cumprimento. Dessa 
forma, a impugnação já foi objeto de questões e de peça prática 
da 2ª fase da OAB.

A forma mais usual da OAB cobrar a impugnação ao 
cumprimento de sentença, é o cumprimento de obrigação de 
pagar quantia.

Dos Requisitos Necessários para o 
Cumprimento de Sentença
Para que o cumprimento de sentença seja válido, devemos 

observar dois requisitos:
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A diferença entre a cláusula compromissória e o compro-

misso arbitral, é temporal. O compromisso arbitral é realizado 

quando já temos o conflito, não necessitando de cláusula com-

promissória (art. 6o da LA).

 U
DICA DIRETO E RETO

Os contratos de adesão que não englobam as relações 

de consumo, a arbitragem só será válida se a iniciativa couber 

ao aderente e este concordar expressamente como dispõe o 

art. 4o, § 2o, da LA.

Da investidura e da Competência
A convenção de arbitragem estabelece a competência e 

investidura do árbitro, com o fundamento na autonomia privada. 

Extraímos o princípio da Kompetenz do art. 8o, par. ún., da Lei no 

9.307/1996, e Enunciado no 48 do FPPC. Este princípio determina 

que cada árbitro é competente para analisar sua competência 

no procedimento arbitral.

A competência do juízo arbitral possui preferência sobre o 

poder judiciário ao decidir sobre a existência, validade e eficácia 

da convenção de arbitragem e do contrato que possua a cláusula 

compromissória.

O reconhecimento da competência pelo árbitro é uma das 

causas de extinção do processo judicial sem resolução do mérito 

(Enunciado no 434 do FPPC). Já a instauração da arbitragem sem 

que a alegação de convenção de arbitragem esteja decidida, fará 

com que o processo seja suspenso, até o juízo arbitral declarar 

sua competência (Enunciado no 153 do FCCP).
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