
ENCONTRO 18 

1. Atos processuais  
- Processo: conjunto seqüencial de atos, tendentes à efetiva tutela jurisdicional 
- Ato processual: é ato jurídico, que tende a gerar efeitos dentro do processo  
- Incluem-se todas as manifestações de qualquer dos sujeitos processuais  
 
1.1 Classificação  
- Conquanto à quem pratica:  
 > atos das partes  
 > atos do juiz  
 > atos do escrivão ou do chefe de secretaria  
- Os servidores podem praticar atos por iniciativa própria  
 

 
 
1.2 Forma  
- Trata-se do conjunto de solenidades necessárias para a validade do ato processual  
- Qual é o fim da forma?  
- Choque: rigor vs. liberdade total = instrumentalidade das formas  
 > Prestigia-se o conteúdo e não a forma! 
 > Não havendo prejuízo às partes, não há que se falar em nulidade 
- O mesmo se aplica a linguagem? Pode ser outra que não o vernáculo?  
- Instrumentalidade pelos meios eletrônicos  

> Aceitação de documentos por meios eletrônicos: L 9.800/99 
> Comunicação por via eletrônica: L 11.280/06 – art. 154, § único  
> Mídia eletrônica do acórdão: L 11.341/06, alterou o art. 541 
> Processo eletrônico: L 11.416/06 
> NCPC/15, arts. 193 a 199 e 439 a 441  

 
1.2.1 Publicidade  
- Qual é a regra?  

TESE

(AUTOR)

ANTÍTESE

(RÉU)

SÍNTESE

(JUIZ)



- Exceção: segredo de justiça?  
 > É correto falar em segredo?  
 
1.3 Ato das partes  
- Quem são as partes?  
- Há necessidade da parte peticionar para movimentação processual?  
 > Há necessidade no entanto de atos processuais?  

> Ônus: o que é isso?  
- Classificação:  
 > De obtenção: satisfação de um pedido e podem ser:  
  >> postulatório: conteúdo explicito de uma manifestação de vontade  

>>de evento físico: não há pedido expresso mas o próprio ato tende a 
obter a satisfação da pretensão  
>> instrutórios: visam o fornecimento de subsídios aptos a instruir a 
formação do convencimento do magistrado  

 > Dispositivos: expressar uma manifestação de vontade  
>> Atos submissivos: independem de manifestação judicial  
>>De desistência: deixa de cumprir um ônus processual, mas não 
representa sucumbência como a confissão e a desistência da ação 
 >> Negócios jurídicos processuais: manifestações bilaterais de 
vontade   
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9.4 Atos do juiz  
- Outorga da tutela jurisdicional  
- É quem mais prática atos processuais  
- Expressamente constantes da lei: CPC, 162 ou NCPC, 203 
 > Sentença (§ 1º): ato pelo qual o juiz põe fim ao processo  
  >>processuais (ou terminativas): proferida com fundamento no art. 
267 
  >> de mérito (ou definitivas) 
  >> NCPC: Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos 
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos 
arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue 
a execução.  
 > decisão interlocutória: decide questão incidente 
  >> Não possui o condão de resolver o mérito da causa 
  >> Não tem o efeito de encerrar o processo ou procedimento  
  >> é ato decisório  
  >> devem ser fundamentadas  
 > despacho: todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou 
não  
  >>atos que não acarretem dano ou prejuízo são irrecorríveis  
  >> dizem respeito ao andamento normal do processo  
 > atos ordinatórios: pratica delegada ao escrivão  
  >> fenômeno análogo à delegação  
- E a audiência o que é? Consta deste rol?  
- Inspeção judicial, o que é?  
- Prestação de informações: Agravo de instrumento  
- Atos de documentação  
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9.5 Atos do escrivão ou chefe de secretaria  
- É uma pessoa única?  
- CPC/15, 206 a 211 
- Classificação:  
 > Atos de documentação 
  >> transfere para um determinado suporte as declarações emitidas 
pelos sujeitos  
 > Atos de comunicação: ciência dos atos praticados  
  >> Citação e intimação das partes  
  >> Mandado ou publicação no diário da justiça  
 > Atos de logística: demais atos de assessoramento do juiz 
  >> certidões  
 > Atos ordinatórios  
  >> De mero expediente delegados ao escrivão pelo juiz  
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