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Tempo – se divide em horário e prazo, estando o primeiro indicado no art. 212, CPC (6h 

às 20h em dias úteis – atos processuais externos); atos processuais internos, realizados 

nas dependências do Judiciário, por meio de petição física, devem observar as normas 

de organização judiciária e horário de expediente forense. Senso eletrônico, aplica-se a 

regra do art. 213, podendo ser realizado até o último dia do prazo até as 24h (meia noite).

Lugar – em regra geral, serão realizados na sede do juízo, nos termos do art. 217, CPC. 

Porém, há exceções: pessoas egrégias (454), inspeção judicial (481), testemunha enferma 

(449), citações em comarcas contíguas (243 c/c 255).
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Prazo: é o intervalo de tempo para a prática de um determinado ato processual. O art. 

218, CPC, organiza os prazos processuais em legais, convencionais e judiciais, estes 

últimos dados pelo juiz quando a lei for omissa, levando em conta a complexidade do 

ato; os prazos convencionais são negociados pelas partes nos termos do art. 190, CPC.

Observação: na omissão da lei e do juiz, o prazo para o ato processual será de 5 dias, 

conforme dispõe o art. 218, § 3º, CPC.

Observação II: o ato processual praticado antes do prazo é considerado válido e 

tempestivo, nos termos do art. 218, § 4º, CPC.

Preclusão: técnica para impulsionar o processo, ocorre das seguintes maneiras:

A) Preclusão Temporal: ocorre com o decurso do prazo (art. 223);

B) Preclusão Consumativa: ocorre com a prática do ato, fato que encerra o prazo;

C) Preclusão Lógica: se dá pela prática de um ato incompatível com o prazo.
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Causas: suspenção e interrupção. A primeira dá-se na hipótese do art. 220, CPC, 

voltando a contagem de onde parou em decorrência da causa de suspensão (exemplo do 

recesso forense).

A interrupção, como no exemplo do art. 1.026, CPC, de interposição de Embargos de 

Declaração, interrompe o prazo recursal, ou seja, há a devolução total do prazo (de 15 

dias para uma apelação por exemplo).

Prazos Diferenciados: todos que o possuírem o terão em dobro, a exemplo do Ministério 

Público (180), das advocacias publicas (183), das defensorias públicas (186), núcleos de 

prática jurídica (186, § 3º) e nas hipóteses de litisconsórcio em que os autos são físicos e 

os advogados dos litisconsortes sejam diferentes e de escritórios diferentes (229).


