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ATOS PROCESSUAIS 
  

 Classificação dos Atos Processuais 
 
A classificação dos atos processuais adotada pelo CPC é a denominada 
classificação subjetiva, verificando de quem emana o ato processual. 
Assim, temos: 
 
I – atos da parte (arts. 158-161) 
II – atos do juiz (arts. 162-165) 
III – atos do escrivão ou do chefe de secretaria (arts. 166-171) 
Referida classificação, embora refletida no CPC e defendida por Giuseppe 
Chiovenda, apresenta-se incompleta, dado que não contempla outras 
pessoas que, igualmente, podem praticar atos processuais, tais como 
peritos, terceiros, Ministério Público, testemunhas, leiloeiros, entre outros.1 
 
Forma dos Atos Processuais 
 
A declaração de vontade, seja unilateral ou bilateral necessita ser vertida 
em linguagem competente para se tornar ato jurídico processual. Assim, a 
importância da forma para dar nascimento ao ato processual. 
 
“Forma é o conjunto de solenidades que se devem observar para que o ato 
jurídico seja plenamente eficaz.” (Clóvis Beviláqua, Teoria Geral do Direito 
Civil, 1975) 
 
Quanto à forma, os atos processuais são solenes e não-solenes. 
Solenes: são aqueles para os quais a lei prevê uma determinada forma 
como condição de validade. 
Não-Solenes: atos de forma livre, isto é, que podem ser praticados 
independentemente de qualquer solenidade e que se provam por quaisquer 
dos meios de convencimento admitidos em direito.2  
 
Pelo CPC prevalece sobre a forma a substância e a finalidade do ato 
processual.  É o princípio processual da instrumentalidade das 
formas.  
 
Os atos realizados de modo distinto que o prescrito em lei serão 
considerados válidos se preencherem sua finalidade essencial. 
                                                
1 José Frederico Marques, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, 1958, defende a classificação objetiva, 
fundada em momentos essenciais da relação processual, quais sejam, atos de iniciativa, atos de desenvolvimento e 
atos de conclusão. 
2 Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, v. I. 
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 Art. 154 - Os atos e termos processuais não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se 
válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencheram a 
finalidade essencial. 
 
Assim, há relevância nas formas prescritas pelo CPC. Entretanto, em geral, 
a inobservância das formas não é causa de nulidade do ato, se este atingiu 
a sua finalidade essencial. 
 
Como exemplo temos o comparecimento espontâneo do réu aos autos para 
se defender que supre a falta ou nulidade de citação, art. 214, §1o do CPC. 
 
Via de regra, somente quando não se atinge o fim visado pelo ato 
processual é que deve ser reconhecida a invalidade. 
 
Comunicação dos Atos Processuais 
 
Art. 154. Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva 
jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos 
atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. 
 
§2o. Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, 
transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma 
da lei (Lei 11419/2006) 
 
É a tendência moderna da evolução digital. O virtual, o digital se sobrepõe 
ao papel meio físico e encontra respaldo no Código de Processo Civil.  Por 
exemplo: e-proc, diário de justiça eletrônico, assinatura digital, entre outros.3 
 
Desde 1999, de certa forma, começou o caminho para a evolução digital, 
com a Lei 9.800 de 26 de maio de 1999, admitindo a prática de atos 
processuais pelo sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-
símile ou outro similar.  
 
Pela lei referida, o ato será cumprido tempestivamente sempre que a 
mensagem chegar ao órgão judicial dentro do prazo legal. Entretanto, 

                                                
3 “A norma autoriza os tribunais a, no âmbito e no limite de sua jurisdição e competência, estabelecer regras para a 
comunicação de seus atos por meios eletrônicos, atendidos os requisitos do sistema de chaves públicas da ICP-Brasil, 
instituído pela MP 2200-2/01” (Nelson Nery Junior. Código de Processo Civil Comentado) 
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incumbirá à parte apresentar os originais em juízo, necessariamente, até 
cinco dias da data de seu término.  (arts. 1o e 2o da Lei 9.800/1999).   
 
Quando não houver prazo, os originais deverão ser entregues em cartório, 
até cinco dias da data da recepção do material (art. 2o, parágrafo único 
da Lei 9.800/1999). O prazo de cinco dias é contínuo e não se interrompe 
pela eventual intercalação de sábado, domingo ou feriado no respectivo 
fluxo. 
 
Ainda, sendo o prazo contínuo, simples prorrogação, observa-se o 
entendimento do STJ acerca da matéria: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL 
TELECOM. RECURSO DO CONSUMIDOR. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA 
DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. 
RECURSO TRANSMITIDO VIA FAX. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS 
FORA DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. 
ART. 557, § 2º DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo 
impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da 
decisão agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, 
pois à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos 
expendidos pela decisão recorrida. Incide, na espécie, a Súmula nº 
182/STJ. 2. O art. 2º da Lei n. 9.800, de 26 de maio de 1999, estabelece 
o prazo decadencial de cinco dias para entrega da petição autêntica 
concernente ao fax por meio de que se apresentou a petição. O 
quinquídio é contado a partir do dia seguinte ao termo final para 
protocolo da irresignação, independentemente de ser dia útil ou não. 
3. No presente caso, o original do agravo regimental foi apresentado 
fora do prazo estipulado na Lei 9.800/99, revelando-se intempestivo. 4. 
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da 
multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo regimental não 
conhecido, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 107.882/RS, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
13/03/2012, DJe 19/03/2012) 
 
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA VIA FAX. ORIGINAL 
INTEMPESTIVO. PRAZO CONTÍNUO. ART. 2º DA LEI 9.800/99. NÃO-
CONHECIMENTO. 1. O prazo previsto no art. 2º da Lei 9.800/1999 é 
contínuo, não havendo suspensão ou interrupção aos sábados, 
domingos e feriados. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o fax dos 
Embargos de Declaração foi apresentado em 7/4/2009 (quinta-feira), último 
dia do qüinqüídio legal. O original somente foi protocolizado em 16/4/2009, 
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portanto intempestivamente. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. - 
EDcl no AgRg no REsp 1049052 / GO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0142548-2 - DJe 
21/08/2009 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE 
DO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO VIA FAX. 
FALTA DE JUNTADA DA VERSÃO ORIGINAL. INOBSERVÂNCIA DO 
ART. 2º DA LEI N. 9800/99. 1. O prazo legal para interposição do agravo 
regimental é de cinco dias, contados da publicação da decisão no Diário da 
Justiça, conforme o art. 545 do Código de Processo Civil e o art. 258 do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. "O prazo de cinco 
dias, previsto na parte final do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.5.1999, para 
a apresentação da peça original, não constitui um prazo novo, mas 
mera prorrogação do primeiro, o qual é contínuo, não se 
interrompendo nos feriados" (AgRg no Ag 309633/SE, Relator Ministro  
Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 07/03/2002, DJ 24/06/2002 
p. 309). 3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a 
aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.  4. Agravo 
regimental não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg no REsp 
1291190/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 01/03/2012, DJe 06/03/2012) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO ESPECIAL. GREVE DOS CORREIOS. PRAZOS RECURSAIS. 
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "O que define a tempestividade do 
recurso interposto junto a esta Corte é a entrega, dentro do prazo, da 
petição no respectivo protocolo. Pouco releva que o serviço afeto aos 
Correios não se tenha efetuado com a necessária rapidez, em razão da 
greve de seus funcionários. No caso, o risco por eventual 
impontualidade ou outro defeito no serviço prestado pela empresa 
corre por conta do usuário." (EDcl no AgRg nos EDcl na Pet 6.144/MG, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 
01/10/2008, DJe 23/10/2008) 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento. AgRg nos EDcl no REsp 966708 / RS AGRAVO REGIMENTAL 
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 
2007/0156405-0 DJe 13/10/2009 
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PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - 
DATA DA POSTAGEM EM AGÊNCIA DOS CORREIOS - 
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. Configura-se intempestivo o 
Recurso Especial interposto além do prazo legal de 15 (quinze) dias, 
não se podendo considerar a data da postagem na Agência dos 
Correios para aferição da tempestividade. Agravo Regimental improvido. 
AgRg no Ag 1150334 / SC 2009/0102860-6 DJe 26/11/2009 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO 
INTERPOSTO VIA FAC-SÍMILE. APRESENTAÇÃO TARDIA DOS 
ORIGINAIS. SÚMULA Nº 216/STJ. INCIDÊNCIA. GREVE DOS 
CORREIOS. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. 1. A 
tempestividade de recurso interposto nesta Corte Superior, nos 
termos da Súmula nº 216 do STJ, é aferida pelo registro no protocolo 
da Secretaria do Tribunal e não pela data da entrega na agência do 
correio. 2. A greve dos correios não é admitida pelo Superior Tribunal 
de Justiça como força maior ou justa causa apta a afastar a 
intempestividade, para fins de postagem dos  originais, de recurso 
interposto via fác-simile. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores 
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente 
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou 
eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via inadequada. 4. 
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 3.151/BA, 
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 28/02/2012, DJe 08/03/2012) 
 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DATA DO PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM E NÃO NA 
AGÊNCIA DOS CORREIOS. RESOLUÇÃO380/2001-CM. CONVÊNIO 
ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O 
TJ/RS. PETIÇÕES ENDEREÇADAS A TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. O 
STJ consolidou entendimento de que de que a tempestividade do 
recurso é considerada tendo em conta a data da apresentação da 
petição no tribunal de origem, e não a da entrega na agência do 
correio (Súmula n. 216/STJ).2. O convênio firmado entre a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos e o TJ/RS, criado pela Resolução 
380/2001-CM, expressamente excluiu, nos termos do seu art. 3º, 
parágrafo único, "c", as petições endereçadas aos tribunais 
superiores. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1.110.796/RS, 
Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 9.2.2009) 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. 
SÚMULA 216/STJ. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que a 
tempestividade do recurso especial é aferida pelo protocolo da petição 
na Secretaria do Tribunal de origem, e não pela data da postagem na 
agência dos Correios (Súmula 216/STJ). 2. "Embora esta Corte 
Superior aceite o protocolo integrado para aferir a tempestividade do 
recurso especial, observa-se, nesses casos, a data do protocolo do 
recurso na secretaria do órgão integrante desse sistema, e não, a data 
da postagem do recurso na agência de correios, nos termos da 
Súmula 216/STJ" (AgRg no Ag 1.248.723/SC, Relator o Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, DJe de 4/11/2010).  3. Não há falar em usurpação de 
competência do Superior Tribunal de Justiça ou em ausência da análise dos 
pressupostos processuais, sob o argumento de que houve ingresso 
indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de 
admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal a quo, nessa fase 
processual, examinar os pressupostos específicos e constitucionais 
relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula 123 do STJ. 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 88.687/RS, 
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/02/2012, 
DJe 16/03/2012) 
 

INFORMATIVO 504 DO STJ 

TEMPESTIVIDADE DE RECURSO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR 
EM AGRAVO REGIMENTAL. Adotando recente entendimento do STF, a Corte 
Especial decidiu que, nos casos de feriado local ou de suspensão do expediente 
forense no Tribunal de origem que resulte na prorrogação do termo final para 
interposição do recurso, a comprovação da tempestividade do recurso especial 
pode ser realizada posteriormente, quando da interposição do agravo regimental 
contra a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso por 
considerá-lo intempestivo. Precedentes citados do STF: AgRg no RE 626.358-MG, 
DJe 23/8/2012; HC 108.638-SP, DJe 23/5/2012; do STJ: AgRg no REsp 1.080.119-RJ, 
DJe 29/6/2012. AgRg no AREsp 137.141-SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 
julgado em 19/9/2012.  
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Lei 11.419 - Art. 3o  Consideram-se realizados os atos processuais por meio 
eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que 
deverá ser fornecido protocolo eletrônico.  

Parágrafo único.  Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo 
processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e 
quatro) horas do seu último dia. 

 
Atos da Parte 
 
Podem ser considerados como atos da parte, os atos processuais 
praticados: 
 

- Pelo Autor; 
- Pelo Réu; 
- Pelos Terceiros Intervenientes; 
- Pelo Ministério Público; 

 

Art. 158.  Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais 
ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a 
modificação ou a extinção de direitos processuais. 

Parágrafo único.  A desistência da ação só produzirá efeito depois de 
homologada por sentença. 

Atos do Juiz 
 
Cadeia de atos a serem praticados até a prolação da sentença. Gradativa 
construção de um provimento final. 
 
A enumeração dos atos do juiz está feita pelo próprio CPC: 

a) sentença; 
b) decisão interlocutória; 
c) despachos. 

 
Art. 162.  Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões 
interlocutórias e despachos. 

Autorização para que o escrivão pratique atos de mero expediente, 
sem cunho decisório 
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§ 4o  Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 
obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de 
ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários. (Incluído 
pela Lei nº 8.952, de 1994) 

O acréscimo do §4o ao CPC 162 legaliza procedimento que já vinha sendo 
adotado em alguns Estados, por meio de norma de organização judiciária. 
O dispositivo permite a desburocratização de serviços meramente 
ordinatórios do processo, sem a necessidade de que deles participe o juiz. 
Apenas quando surgir alguma questão sobre eles é que o juiz é chamado a 
decidir. Do ato do servidor não cabe nenhum recurso.  

O ato do juiz que cause gravame(decisório) à parte é recorrível. 

NULIDADES – VÍCIOS DOS ATOS PROCESSUAIS 
 
A nulidade no processo civil brasileiro divide-se em absoluta e relativa. 
 
A nulidade absoluta refere-se aos temas de ordem pública, podendo ser 
declarada a pedido da parte interessada ou mesmo decretada de ofício, 
sendo insuscetíveis de preclusão. 
 
A nulidade relativa, por sua vez, depende sempre de provocação da parte e 
estão sujeitas à preclusão, caso não argüidas na primeira oportunidade que 
a parte teria para faze-la no processo, com a conseqüente sanação do 
vício. 
 
A nulidade pode ser ainda, cominada ou não-cominada. Na nulidade 
cominada há expressa previsão na lei, a nulidade cominada é sempre 
absoluta. A nulidade não-cominada, depende de ser extraída  por meio de 
interpretação do sistema de direito processual, sendo sempre relativa. 
 
Binômio para o entendimento das nulidades: prejuízo / finalidade. 
 
Verificação do prejuízo e atingimento da finalidade. 
 
A nulidade no processo civil sempre depende de declaração judicial, tanto 
para a absoluta quanto para a relativa. 
 
Art. 243.  Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de 
nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que Ihe 
deu causa. 
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A parte que dá causa à nulidade não pode jamais requerer a sua 
decretação. 
 
“Não deve ser declarada nulidade quando a parte a quem possa favorecer 
para ela contribuiu e se absteve de qualquer impugnação no curso da 
demanda, relativamente ao devido processo legal” (RSTJ 12/366) 
 
 
Art. 244.  Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação 
de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro 
modo, Ihe alcançar a finalidade. 
 
O juiz deve desapegar-se do formalismo, procurando agir de modo a 
propiciar às partes o atingimento das finalidades do processo. Princípio da 
instrumentalidade das formas. 
 
“Em tema de nulidade no processo civil, o princípio fundamental que norteia 
o sistema preconiza que para o reconhecimento da nulidade do ato 
processual é necessário que se demonstrem, de modo objetivo, os 
prejuízos conseqüentes, com influência no direito material e reflexo na 
decisão da causa”(STJ, 6a. T. RSTJ 119/621) 
 
“O atual CPC prestigia o sistema que se orienta no sentido de aproveitar ao 
máximo os atos processuais, regularizando sempre que possível as 
nulidades sanáveis”(STJ – RT 659/183) 
 
 

 Art. 245.  A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira 
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de 
preclusão. 

Parágrafo único.  Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz 
deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte 
legítimo impedimento. 

O caput do art. 245 aplica-se somente às nulidades relativas, devendo ser 
argüidas pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe 
couber falar nos autos, sob pena de preclusão temporal, perdendo a 
faculdade processual de promover a anulação. 
 
O parágrafo único vai regular as nulidades absolutas, não sendo aplicável a 
preclusão. 
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Ressalte-se que conforme posicionamento de Nelson Nery Júnior em sua 
obra Código de Processo Civil Comentado, ed. 11ª, 2010, a nulidades 
relativas são chamadas de “anulabilidades”, visto que são sanáveis. Assim 
comenta o art. 245 caput “Embora fale de nulidade, a norma regula as 
anulabilidades, pois somente estas estão sujeitas à preclusão. 
Evidentemente a norma se refere às anulabilidades, isto é,  invalidades 
sanáveis, pois as nulidades absolutas, cominadas, não podem ser 
convalidadas nem são suscetíveis de preclusão.” 
 
Ainda o mesmo autor comentando as nulidades absolutas ou de fundo,“ 
São sempre absolutas, podendo ser decretadas de ofício ou a requerimento 
da parte ou interessado; não estão sujeitas à preclusão, podendo ser 
alegadas e reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária 
(exceto no RE e REsp, se não tiver sido prequestionada a questão” 
 

Art. 246.  É nulo o processo, quando o Ministério Público não for 
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 

Parágrafo único.  Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do 
Ministério Público, o juiz o anulará a partir do momento em que o 
órgão devia ter sido intimado. 

Como há independência do MP relativamente ao juiz, que sobre ele não 
tem poder hierárquico, o magistrado não pode obriga-lo a intervir no feito. 
Assim, o que enseja a nulidade do ato não é a falta de intervenção do MP, 
mas a falta de sua intimação. 
 
“O que enseja nulidade, nas ações em que há obrigatoriedade de 
intervenção do MP, é a falta de intimação do seu representante, não a falta 
de efetiva manifestação deste” (RSTJ 43/227) 
 
REsp 257544 (2000/0042617-2 - 16/10/2000) - A jurisprudência desta Corte 
orienta-se no sentido de que a ausência da intervenção do Ministério 
Público nas causas em que deva oficiar, no âmbito do primeiro grau de 
jurisdição, pode ser suprida pela manifestação do Procurador de Justiça, no 
Colegiado de segunda instância, principalmente se ele não argüi nulidade 
nem prejuízo. 
 
Art. 247.  As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem 
observância das prescrições legais. 
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Só serão decretadas se trouxerem prejuízo para a parte que foi citada ou 
intimada regularmente. Ainda assim, é possível que a citação nula se 
convalide. (CPC art. 214, §2o). 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. 
Os dispositivos tidos por violados não foram prequestionados, apesar de 
opostos embargos de declaração, fazendo incidir o óbice sumular 211/STJ. 
2. Os agravantes não alegaram, em seu recurso especial, violação do art. 
535 do CPC, a fim de viabilizar eventual anulação do julgado por vício na 
prestação jurisdicional. Precedentes. 3. O requisito do 
prequestionamento é exigência indispensável ao conhecimento do 
recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer as 
nulidades absolutas (matéria de ordem pública), exceto se 
ultrapassado o juízo de conhecimento, por outros fundamentos, 
porque aberta a via do especial. Precedentes. 4. Não deve ser acolhida a 
alegação de que o Desembargador, ao indeferir a inicial de ação rescisória, 
indevidamente adiantou seu entendimento acerca do mérito da causa e que 
ausente a possibilidade de se deduzir, dos fatos narrados na inicial, 
quaisquer das hipóteses de suspeição elencadas no art. 135 do CPC ou o 
mínimo indício de parcialidade do Relator. 5. Inconformismo com o teor da 
decisão jurisdicional, que deve ser veiculado pela via recursal própria. 6. 
Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 996.091/SP, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 
04/05/2011) 
 
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA. FATO NOVO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. 
NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No âmbito dos embargos 
de divergência, não é possível modificar a base fática da controvérsia, 
sendo irrelevantes as alterações ocorridas posteriormente ao julgamento do 
recurso especial. Matéria pacificada pela Corte Especial. 2. Segundo a 
firme jurisprudência do STJ, na instância extraordinária, as questões 
de ordem pública apenas podem ser conhecidas, caso atendido o 
requisito do prequestionamento. Aplica-se, no caso, o óbice da 
Súmula 168/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EREsp 
999342/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 
24/11/2011, DJe 01/02/2012) 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 
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NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTE DA CORTE 
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nas razões do recurso especial (fls. 228-235), o recorrente não aduziu a 
questão da ausência de citação que geraria nulidade absoluta. Dessa 
forma, esta alegação constitui inovação recursal, vedada em sede de 
agravo em recurso especial. Precedente. 
2. No atinente à questão de ordem pública, esta Corte pacificou 
entendimento de que é necessário o prequestionamento. Precedente 
da Corte Especial. 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se 
nega provimento. 
(EDcl no AREsp 199.738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 12/12/2012) 
 
Art. 248.  Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os 
subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte 
do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes. 
 
“Não constando o nome do advogado da parte, tal como exige o art. 236, 
par. 1°, do CPC, da publicação com efeito de intimação, impende 
reconhecer a nulidade, que alcança os atos subseqüentes, na forma ao 
art. 248 do mesmo Código. Cuidando-se de nulidade decretável de ofício, 
não há cogitar de preclusão (art. 249, par. Único, do CPC)” (STJ –3a T., 
Resp 100.790, rel. Min. Costa Leite, j. 10.2.98, deram provimento, v.u., DJU 
30.3.98, p.41) 
 
 
 
 
“RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTIMAÇÃO DA 
SENTENÇA – PUBLICAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE ADVOGADO 
DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NA CONTESTAÇÃO - 
NULIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante a 
jurisprudência do STJ, havendo requerimento expresso, a intimação 
dos atos processuais só é válida se efetivada em nome do advogado 
indicado. II - Não efetivada a intimação em nome do advogado que a 
requereu, deve ser reconhecida a nulidade desse ato, reabrindo-se o 
prazo para a interposição do recurso cabível. III - RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO.” (REsp 1036980 / RJ -  RECURSO ESPECIAL 2008/0048197-4 
Ministro MASSAMI UYEDA - DJ 20.06.2008)  
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“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE 
PROCURADORES. INTIMAÇÃO APENAS DE UM DELES. INEXISTÊNCIA 
DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. DISSÍDIO PRETORIANO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 
07/STJ. 1. "Publicação em que não consta o nome de todos os advogados 
da parte. Dissídio de jurisprudência superado. Súmula 286. Ambas as 
Turmas do STF têm decidido que, quando da mesma procuração consta o 
nome de vários advogados, basta que a intimação seja feita a um deles." 
(Recurso Extraordinário nº 94685/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Néri da Silveira). 
2. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 847.725/DF (DJ de 
14.05.2007); AgRg no AgRg no REsp 505.885/PR (DJ de 11.04.2007); 
REsp 900.818/RS (DJ de 02.03.2007); AgRg no REsp 801.614/SP (DJ de 
20.11.2006); HC 44.206/ES (DJ de 09.10.2006); AgRg no AgRg no Resp 
617.850/SP (DJ de 02.10.2006); RMS 16.737/RJ (DJ de 25.02.2004). 3. A 
interposição do recurso especial pela alínea "c", do permissivo 
constitucional, exige a comprovação e a demonstração do dissídio 
pretoriano, consoante as condições de admissibilidade previstas nos arts. 
255, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno do STJ, e 541, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil. 4. Destarte, constando do aresto a assertiva de 
que "Inexiste nos autos requerimento de publicação exclusiva em nome do 
advogado, sendo certo que os requerimentos de fls. 161 e 201 o fazem de 
forma complementar" (fl. 280), a revisão desse aspecto recursal implica 
revolvimento fático-probatório, insindicável em sede de recurso especial, em 
face do óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp 905632 / SP RECURSO 
ESPECIAL 2006/0254352-9 Ministro LUIZ FUX - DJ 02.06.2008)  

Art. 249.  O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são 
atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam 
repetidos, ou retificados. 

 § 1o  O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não 
prejudicar a parte. 

Direito Francês: Pas de Nullité Sans Grief – “Não há nulidade sem dano” 

§ 2o  Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite 
a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará 
repetir o ato, ou suprir-lhe a falta. 

Exemplo: na eventualidade de a parte ser incapaz e o Ministério Público 
não ter sido intimado a participar do processo (arts. 84 e 246), o juiz não 
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declarará sua nulidade se a resolução de mérito for favorável ao incapaz 
(EDREsp 26.898/SP).  

Art. 250.  O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação 
dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os 
que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as 
prescrições legais. 

Parágrafo único.  Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, 
desde que não resulte prejuízo à defesa. 

O Código adotou o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o 
qual o que importa é a finalidade do ato e não ele em si mesmo 
considerado. Se puder atingir sua finalidade, ainda que irregular na forma, 
não se deve anula-lo. 
 
Erro de forma do processo: procedimento sumário, procedimento ordinário. 
A medida do art. 250 só é viável em casos como o da conversão de rito 
ordinário em especial e de sumário em ordinário, mas sempre dentro do 
mesmo tipo de processo, isto é, prestando à parte a mesma tutela 
jurisdicional, com mudança apenas de rito, dentro da mesma espécie de 
processo. Entretanto, se o feito só poderia ser apreciado no processo de 
conhecimento e o autor lançou mão do processo de execução forçada, é 
impossível a conversão, porque o juiz estaria alterando o próprio pedido do 
autor, o que nunca lhe é permitido, dentro da sistemática de nosso direito 
processual.  
 
 
Questões 
FUNDEP-VUNESP - FCC-CESPE- JUIZ-PROMOTOR-PROCURADOR - 
AGU 
 
01. (    ) Os atos processuais não dependem de forma determinada senão 
quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, 
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 
 
02. (      ) Os atos meramente ordinatórios independem de despacho, 
devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando 
necessários.  
 
03. (    ) Os atos e termos processuais dependem de forma determinada, 
salvo quando a lei expressamente a dispensar. 
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04. (      ) Caso o recorrente alegue no recurso de apelação e seja 
reconhecida a nulidade da citação, o tribunal determinará o retorno dos 
autos ao juízo de primeiro grau, o qual, por sua vez, deve determinar a 
repetição do ato citatório. 
 
05. (      )  O ato processual praticado em desconformidade com a norma 
que disciplina sua produção é inválido, devendo o juiz, de ofício, decretar 
sua nulidade e determinar sua repetição, ainda que não cause prejuízo à 
regularidade processual ou às partes. 
 
06. Assinale a alternativa correta. 
Sob pena de nulidade, reclamam fundamentação: 
a) Os despachos e as sentenças; 
b) Os despachos, as sentenças e os acórdãos; 
c) As decisões interlocutórias e as sentenças; 
d) Os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças; 
e) Todas as prestações jurisdicionais, inclusive os despachos e as decisões 
interlocutórias. 
 
07. (     )  Não se aplica às nulidades absolutas a regra de que a nulidade 
dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 
 
08. (      ) A nulidade relativa deve ser argüida pela parte interessada em 
sua decretação, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos 
autos, depois do ato defeituoso, sob pena de preclusão, isto é, de perda da 
faculdade processual de promover a anulação. 
 
09. (       ) Anulado um ato processual, mesmo que se trate de um ato 
complexo, todos os atos subseqüentes a ele serão também anulados, ainda 
que sejam independentes entre si e que a nulidade se refira a apenas uma 
parte do ato. 
 
10. (      )  O ato processual praticado em desconformidade com a norma 
que disciplina sua produção é inválido, devendo o juiz, de ofício, decretar 
sua nulidade e determinar sua repetição, ainda que não cause prejuízo à 
regularidade processual ou às partes. 
 
11. (      ) Deve ser decretada a nulidade do processo em que se tenha 
constatado, afinal, a falta de outorga uxória, ainda que se possa decidir o 
mérito a favor do cônjuge ausente, visto que todas as nulidades processuais 
são insanáveis. 
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12. (     ) Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas e dos atos 
processuais às hipóteses de nulidades absolutas. 
 
13. (      ) No caso de julgamento realizado por órgão colegiado em sede de 
apelação, o crime de prevaricação cometido por um dos membros 
componentes desse órgão viciará o acórdão mesmo que o voto do citado 
membro tenha sido vencido, independentemente da interposição de 
embargos infringentes. 
 
14. (      ) O Código de Processo Civil, embora admita que o magistrado 
decrete de ofício as nulidades absolutas, fica-lhe vedada essa decretação 
nos casos de falta de prejuízo para a parte e de possibilidade de julgamento 
de mérito em favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade. 
 
15. Considerando as disposições do Código de Processo Civil sobre 
nulidades, analise as seguintes afirmativas. 
 
I. Comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo essa 
decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu 
advogado for intimado da decisão.  
 
II. Sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público, a ausência da sua 
intimação implicará nulidade do processo.  
 
III. A nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão não 
pode ser declarada de ofício do juiz, mas dependerá de provocação das 
partes.  
 
IV. A alegação de nulidade relativa dos atos não está sujeita à preclusão, 
podendo ser suscitada em qualquer fase do processo. 
 
A análise permite concluir que 

a) apenas as afirmativas I e IV são corretas. 
b) apenas as afirmativas II e IV são corretas. 
c) apenas a afirmativa III é incorreta. 
d) apenas as afirmativas III e IV são incorretas. 

 
16. Prescrevendo a lei determinada forma, sem cominação de nulidade, o 
ato processual será 
a) válido somente se ratificado pelas partes em manifestação expressa. 
b) sempre ineficaz em razão do princípio da formalidade dos atos 
processuais. 
c) anulável, desde que a anulação seja requerida pelo Ministério Público. 
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d) anulável, porque quando a lei nada dispõe acerca das conseqüências do 
e) ato praticado contra suas determinações a nulidade será sempre relativa. 
f) válido mesmo se realizado de outro modo, quando alcançar sua 
finalidade. 
 
17. (       ) A falta de intervenção do Ministério Público não acarreta nulidade 
do processo, se os menores envolvidos na causa resultaram vitoriosos. 


