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1. Pressupostos de Validade

/universidades

Pressupostos Processuais Negativos – identidade total de demandas (art. 337, §§ 1º ao 4º, 

CPC), que pode ser litispendência (ainda não há decisão definitiva) ou coisa julgada (há 

decisão definitiva); verificam-se pelo mesmas partes, causa de pedir e pedido/objeto.

Observação: a litispendência é sempre um fenômeno interno do processo (nacional); não 

há litispendência com processos internacionais (art. 24, CPC).

Perempção: é uma limitação que o ordenamento cria ao exercício do direito de ação (art. 

486, § 3º, CPC). Quando uma mesma ação é ajuizada 3 vezes e em todas o processo é 

julgado extinto sem resolução de mérito por abandono do autor, abandono este 

caracterizado pela falta de movimentação do processo por mais de 30 dias, nos termos 

do art. 485, § 1º, CPC.
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Convenção de Arbitragem (Lei 9.307/96) – também um pressuposto processual negativo, 

visto que a existência de convenção de arbitragem é uma causa de extinção do processo 

sem resolução de mérito, conforme art. 485, VII, CPC. A ação não pode tramitar no 

Judiciário pois as partes pactuaram para levar o litígio à arbitragem.

É um negócio jurídico processual, presente no art. 190, CPC, sendo um exemplo da

gerência da autonomia privada nas relações processuais (autoregramento da vontade). 

Faz-se mister destacar que só se pode ter arbitragem para tutelar direitos patrimoniais e 

disponíveis, conforme entendimento do STF.

A convenção de arbitragem é um gênero, do qual comporta-se duas espécies: cláusula 

compromissória e compromisso arbitral.

Cláusula Compromissória: o pacto arbitral é negociado antes mesmo da existência de 

litígios, sendo muito comum em contratos empresariais de forma genérica.

Compromisso Arbitral: é celebrado depois da existência da lide, possuindo a 

característica da especificidade acerca de determinado problema/lide.



/universidades

Observação: o provimento arbitral (sentença) tem efeitos na sentença, nos termos do art. 

515, VII, CPC, sendo considerado um título executivo judicial, sendo executado pelo

cumprimento de sentença, da mesma forma que uma sentença judicial.

Observação II: o art. 337, §§ 5º e 6º, estabelecem que o juiz não pode conhecer de ofício 

a incompetência relativa e a existência de convenção de arbitragem, abrindo a 

possibilidade das partes efetuarem um distrato da convenção de arbitragem caso uma 

ação seja ajuizada no Judiciário e o réu não se defender acerca da questão ou mesmo 

afastá-la. 

Pressupostos Processuais Positivos – para que a relação judicial possa se desenvolver, 

faz-se necessário partes capazes
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Pressupostos Processuais Positivos – para que a relação judicial possa se desenvolver, 

faz-se necessário partes capazes, tendo o ordenamento adotado a Teoria da Tríplice 

Capacidade, a qual importa capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e 

capacidade postulatória.

Capacidade de ser Parte: ocorre com o nascimento com vida, momento no qual o 

indivíduo adquire capacidade de direito e personalidade jurídica.

Capacidade de Estar em Juízo: é a capacidade de praticar todos os atos processuais 

isoladamente, independentemente de auxílio de pessoas (art. 70, CPC); em regra, todos 

que possuem capacidade de fato, terão capacidade para estar em juízo; exceção são as 

hipóteses do art. 71, CPC (representante/assistente/tutor/curador).

Capacidade Postulatória: é a capacidade profissional/técnica de postular em nome de 

outra pessoa que detém o profissional em direito (advogado/defensor/promotor).



/universidades

Exceções da Capacidade das Partes:

A) Nascituro: uma exceção à regra da capacidade de ser parte (capacidade de direito), o 

Código Civil adota a teoria natalista a qual considera que o indivíduo só adquire 

personalidade jurídica com o nascimento. Porém, o art.5º, CC/02, atribui uma 

expectativa de direitos ao nascituro, o que lhe permite ser parte no processo (ação de 

alimentos, investigação de paternidade).

B) Ação Popular: exceção à capacidade de estar em juízo (capacidade de fato), a lei 

4.717/64 condiciona o ajuizamento da Ação Popular a ser cidadão, que significa estar 

com os direitos políticos em dia (ter título de eleitor). É exceção pois um adolescente

de 16 anos já pode ter título de eleitor e propor Ação Popular sem assistência, mesmo 

sendo relativamente capaz por ser menor.

C) Capacidade Postulatória a Quem Não é Profissional do Direito: nos Juizados Especiais 

Cíveis (Lei 9099/95), é dispensada a figura do advogado em causas de até 20 salários 

mínimos em 1ª instância. Da mesma forma acontece nas ações trabalhistas (menos 

tribunais superiores) e para impetrar HC e revisão criminal.
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D) Curador Especial: exceção presente no art. 72, CPC, ocorre nas hipóteses de réu 

revel/ réu revel citado por edital ou hora certa, nas quais será nomeado curador especial 

(defensor) enquanto durar a incapacidade de estar em juízo.

E) Capacidade de Pessoas Casadas: exceção do art. 73, CPC, decorrente da 

preocupação do legislador em proteger o patrimônio do casal, a lei retira certas 

capacidades de estar em juízo; toda ação real imobiliária pressupõe o consentimento 

(outorga) de ambos os cônjuges, salvo regime de separação total de bens ou 

participação final nos aquestos.

F) Entes Despersonalizados: são apenas entes formais, não sendo pessoas físicas nem 

jurídicas, como é o caso do condomínio, da massa falida, do espólio e dos órgãos da 

Administração Pública. 


