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 Prazos (continuação) 

 

 Art. 226, do CPC/15 

 

Art. 226.  O juiz proferirá: 

 

I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias; 

 

II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias; 

 

III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Sob a égide do CPC/73, o prazo do qual o juiz dispunha para sentenciar era de 10 (dez) dias, 

à luz do art. 189, II. Percebe-se, portanto, que o novo CPC alargou o prazo concedido ao juiz par 

proferir sentença e salienta-se, ainda, que este prazo deve ser contado em dias úteis, ex vi do art. 

219, do CPC/15. 

 

 Art. 227, do CPC/15 

 

Art. 227.  Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz 

exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. 

 

Embora não haja regra geral para contagem de prazo em dobro em relação aos atos 

praticados pelo magistrado, este dispositivo prevê a possibilidade de contagem em dobro nos 

casos em que haja motivo justificado pelo juiz. É uma possibilidade, portanto, de extensão, por 

igual período, dos prazos legais estabelecidos.  

 

Ressalta-se, também, que embora o prazo máximo, aplicando-se contagem em dobro, seja o 

de 60 (sessenta) dias para sentenciar, o CNJ estabelece que os processos não podem ficar parados – 

sem qualquer tipo de movimentação – por mais de 90 (noventa) dias. Tal controle é feito a partir de 

relatórios enviados pelas próprias varas, as quais reportam ao CNJ a situação de cada um dos 

processos que tramitam sob a jurisdição de seus respectivos juízes.  
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 Comunicação dos atos processuais (art. 236 e ss., do CPC/15) 

 

Trata da comunicação de um órgão jurisdicional com outro e, além disso, de como o órgão se 

comunica com os sujeitos do processo (intimações, citações etc.). 

 

 Art. 237, do CPC/15 

 

Art. 237.  Será expedida carta: 

 

I - de ordem, pelo tribunal, na hipótese do § 2º do art. 236; 

 

II - rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica 

internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro; 

 

III - precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o 

cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação 

judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa; 

 

IV - arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na 

área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado 

por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. 

 

Parágrafo único.  Se o ato relativo a processo em curso na justiça federal ou em tribunal 

superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida 

ao juízo estadual da respectiva comarca. 

 

As cartas são os instrumentos de comunicação entre os órgãos jurisdicionais. Observem-se as 

modalidades de cartas existentes no ordenamento jurídico brasileiro: 

 

a) Carta precatória: meio de comunicação de órgãos jurisdicionais de mesma hierarquia, 

ainda que estejam localizados territorialmente em lugares diferentes.  

 

b) Carta de ordem: meio de comunicação de órgãos jurisdicionais de hierarquia distinta, 

este tipo de carta é utilizado inclusive na seara penal.  

 

c) Carta rogatória: não se confunde com o auxílio direto, é uma comunicação entre países 

que busca uma providência de cunho jurisdicional e que se submete a um juízo de 

delibação. No que tange a este tipo de carta, o STJ, no Brasil, deve conceder o 
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chamado “exequatur”, o cumpra-se. O auxílio direto não terá necessariamente medida 

jurisdicional, podendo se tratar de medida administrativa; não se submete ao juízo de 

delibação, configura medida mais informal e célere.  

 

d) Carta arbitral: já era utilizada na prática, mas que não possuía previsão legal. 

Conforme sustentado pelo professor e aulas passadas, a arbitragem não configura 

jurisdição em si, mas equivalente jurisdicional; assim sendo, não tem como executar 

os próprios atos, devendo se submeter ao juiz togado, através de carta arbitral.  

 

Neste sentido, o professor sustenta que um excelente argumento a ser utilizado contra 

aqueles que defendem que a arbitragem constitui jurisdição é o fato de que existe a figura da carta 

arbitral. Caso a arbitragem fosse jurisdição, comunicar-se-ia com o juízo por meio de carta 

precatória.  

 

 Citação (art. 238 e ss., do CPC/15) 

 

 Art. 238, do CPC/15 

 

Art. 238.  Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. 

 

O novo CPC define melhor o conceito de citação em relação ao art. 213, do CPC/73. O novo 

conceito atenta ao fato de que nem sempre a citação é feita para que o réu possa se defender; na 

execução, por exemplo, o réu não é citado para se defender, mas para cumprir a obrigação.  

 

 Art. 239, do 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. 

A citação é imprescindível para a validade do processo, via de regra. Contudo, há casos em 

que a citação não é necessária para que haja sentença (e.g. indeferimento de petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido). Existem processos, ainda, unipessoais, ou seja, que possuem 

apenas autor e dispensam a citação (e.g. auto insolvência civil, regulada pelo CPC/73, ex vi do art. 

1.072, do CPC/15).   
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 Art. 240, do CPC/15 

 

Art. 240.  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).  

Este dispositivo cuida dos efeitos da citação. Pelo CPC/73, à luz de seu art. 219, uma vez 

realizada a citação, poder-se-ia: 

(i) Constituir em mora o devedor; 

(ii) Tornar a coisa litigiosa; 

(iii) Induzir em litispendência; 

(iv) Tornar prevento o juízo; 

(v) Interromper a prescrição.  

Conforme o art. 240, do CPC/15, uma vez realizada a citação, podem ser percebidos os 

seguintes efeitos: 

(i) Constituição de mora do devedor;  

(ii) Configuração da coisa litigiosa; 

(iii) Indução de litispendência. 

Percebe-se, portanto, que à luz do novo CPC a citação não mais torna prevento o juízo, uma 

vez que, conforme explicado em aula anterior, o art. 59, do CPC/15, estabelece que a prevenção do 

juízo será determinada a partir do momento da distribuição ou registro da petição inicial.  

Também não existe mais o efeito de interrupção da prescrição. O art. 202, I, do CC/02, já 

estabelecia que o que interrompe a prescrição não é a citação, mas o cite-se. Com o novo CPC, 

houve ajuste para que o CPC ficasse igual ao Código Civil (art. 240, §1º, do CPC/15).  

 Art. 246, do CPC/15 

 

Art. 246.  A citação será feita: 

 

I - pelo correio; 

 

II - por oficial de justiça; 

 

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; 
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Quanto a esta modalidade de citação – pelo escrivão ou chefe de secretaria –, cumpre 

ressaltar que constitui prática recorrente no âmbito do Poder Judiciário, mas que somente com o 

novo CPC foi positivada. É o caso em que o réu comparece ao cartório antes mesmo de ser citado 

pessoalmente; nesta hipótese, é possibilitado ao escrivão (esfera estadual) ou ao chefe de secretaria 

(esfera federal) citá-lo. O professor ressalta que embora o dispositivo refira-se a estes dois cargos, a 

citação pode ser feita por qualquer servidor público detentor de fé pública. 

IV - por edital; 

 

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.  

 

Esta norma dispõe de que forma é realizada a citação. Neste ponto, mister se faz a 

diferenciação entre a citação pessoal e a citação ficta.  

 

a) Citação pessoal: postal, por oficial de justiça, por meio eletrônico, pelo escrivão ou 

chefe de secretaria; 

b) Citação ficta: por edital ou por hora certa.  

No caso de citação pessoal, quando há inércia do citado, o juiz decretará a revelia e fará o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, do CPC/15. No caso de citação ficta, 

quando há inércia do citado, para manter a regularidade formal do processo, o juiz concederá ao 

réu curador especial (trabalho que costuma ser desenvolvido pela Defensoria Pública). Caso não 

haja defensor público na localidade, tal função será exercida por advogado dativo.  

Nestes casos, cumpre relembrar a regra do art. 341, parágrafo único, o qual estabelece que o 

ônus da impugnação especificada não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao 

curador especial.  

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas 

públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios 

e às entidades da administração indireta. 

Ambos os parágrafos impõem o cadastro em relação a certas pessoas jurídicas (e.g. empresas 

públicas e privadas) para que a citação seja feita, preferencialmente, por meio eletrônico. Constitui 

norma que estimula o cadastro e o uso do processo eletrônico.  
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A respeito da sistemática acima exposta, os arts. 1.050 e 1.051, do CPC/151, estabelecem 

prazo para que haja o cadastro de todas estas empresas – prazo este de 30 (trinta) dias contados a 

partir da data de entrada em vigor do código. Contudo, na prática, tal prazo não tem sido 

respeitado.  

§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada. 

Conforme o novo CPC, não havendo litígio, a usucapião pode ser reconhecida perante 

tabelião, fenômeno conhecido como desjudicialização (art. 1.071, do CPC/15). Havendo litígio, 

podem-se perceber duas situações: 

(i) Demanda de usucapião proposta ainda sob a égide do CPC/73: continua sendo 

aplicado o procedimento especial daquele código (art. 1.046, §1º, do CPC/15).  

(ii) Demanda proposta já sob a égide do CPC/15: não existe mais o rito especial, 

sendo a usucapião pleiteada conforme o procedimento comum.  

 

O que se observa, em relação ao dispositivo acima exposto (art. 246, §3º), é que foi mantida a 

regra do litisconsórcio passivo necessário entre os vizinhos confinantes. A única novidade é que 

incluíram que não há necessidade deste tipo de litisconsórcio quando o que se pretende usucapir 

for unidade autônoma de prédio em condomínio.  

 

 Art. 247, do CPC/15 

Art. 247.  A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: [...] 

Mantém impropriedade técnica do CPC/73 (art. 222), visto que a citação feita por meio 

postal pode se reputar inválida, o que acarretaria na nulidade de todo o procedimento 

jurisdicional. Desta forma, o professor sustenta que seria mais correto proceder-se à expedição de 

carta precatória no caso em que se precise citar réu em outro estado da Federação, por exemplo.  

 

                                                           
1 Art. 1.050.  A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da 
administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a 
administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2º, e 270, 
parágrafo único. 
Art. 1.051.  As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1º, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde 
tenham sede ou filial. 
Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. 
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À luz do CPC/73, era vedada a citação postal no caso de execução, salvo exceções específicas 

(e.g. execução fiscal). O novo CPC, contudo, permite a citação postal nestes casos.  

 

 Art. 248, do CPC/15 

Art. 248.  Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao 

citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o 

endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] 

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com 

poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo 

recebimento de correspondências. [...] 

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a 

entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as 

penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 

 

Os §§2º e 4º traduzem a aplicação da teoria da aparência, teoria esta construída pela 

jurisprudência para situações envolvendo má-fé, nas quais o réu quer dificultar a atuação do 

credor. O professor ressalta que esta teoria deve ser analisada caso a caso.  

 

 Art. 252, do CPC/15 

Art. 252.  Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em 

seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar 

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, 

voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 

Este dispositivo se refere à citação por hora certa; é aquela na qual o oficial de justiça 

comparece ao local de citação e tem a impressão de que aquele que deve ser citado está se 

ocultando. Conforme o CPC/73, o oficial de justiça deveria comparecer ao local 3 (três) vezes e 

somente na quarta vez poderia citar o réu por hora certa. O art. 252, do CPC/15, modifica tal 

sistemática e estabelece que o oficial de justiça comparecerá por duas vezes ao local antes de citar o 

réu por hora certa.  
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 Art. 259, do CPC/15 

Art. 259.  Serão publicados editais:  

I - na ação de usucapião de imóvel; 

II - na ação de recuperação ou substituição de título ao portador; 

A citação por edital continua como antes, mas existe menção expressa no artigo acima 

exposto à necessidade de publicação de edital nos casos de ação de usucapião imóvel e na ação de 

recuperação ou substituição de título ao portador, ainda que realizada a citação pessoal. Não existe 

mais rito especial para estes tipos de ação, portanto, segundo o professor, o código deveria 

explicitar que tais ações devem observar o procedimento comum.  

 

 Intimações (art. 269 e ss., do CPC/15) 

 

 Art. 269, do CPC/15 

Art. 269.  Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do 

processo. 

Percebe-se que não houve modificação do conceito.  

§ 1º É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por 

meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de 

recebimento. 

Este parágrafo prevê a possibilidade de exercício de função de oficial de justiça pelo 

advogado, o que, segundo o professor, desvirtua a função do advogado e, mais uma vez, retira 

uma das atribuições do oficial de justiça.  

 Art. 272, do CPC/15 

 

Art. 272.  Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações 

pela publicação dos atos no órgão oficial. 

 

§ 1] Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o 

nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos 

Advogados do Brasil. 
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§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das 

partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do 

Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 

 

§ 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. 

 

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a 

mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais 

sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 

 

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa 

credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela 

Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida 

no processo retirado, ainda que pendente de publicação. 

 

O §6º prevê a possibilidade de cadastro de pessoa de confiança do advogado para a 

realização da carga do processo.  


