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Do Juiz – Parte 2 



Do Juiz 

- O juiz não pode se eximir de sentenciar ou despachar, sob a
alegação de lacuna ou obscuridade da lei, devendo recorrer à
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito,
quando não houver normas legais regulando o caso (art. 126)
e só decidirá por equidade nos casos previstos em lei (art.
127).

- É defeso ao juiz conhecer de questões não suscitadas, a cujo
respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 128).



Do Juiz 

- Caberá ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 130).

- O juiz que concluir a audiência é o que deverá julgar a lide, a
menos que esteja convocado, licenciado, afastado por
qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que
passará os autos ao seu sucessor (art. 132).



Do Juiz 

5. Responsabilidade do juiz:

CPC, art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que
deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas
no no II só depois que a parte, por intermédio do escrivão,
requerer ao juiz que determine a providência e este não lhe
atender o pedido dentro de 10 (dez) dias.



Do Juiz 

- Arts. 134 e 135 do CPC: traz as hipóteses de impedimento e

suspeição do juiz. É importante frisar que, consoante o art.

137, o juiz que violar o dever de abstenção ou não se declarar

suspeito, poderá ser recusado por qualquer das partes. Essa

recusa da parte processa-se através do incidente de exceção

de impedimento ou suspeição (arts. 312 a 314) e é autuado

em apenso aos autos principais.



Do Juiz 

- Arts. 134 e 135 do CPC: traz as hipóteses de impedimento e

suspeição do juiz. É importante frisar que, consoante o art.

137, o juiz que violar o dever de abstenção ou não se declarar

suspeito, poderá ser recusado por qualquer das partes. Essa

recusa da parte processa-se através do incidente de exceção

de impedimento ou suspeição (arts. 312 a 314) e é autuado

em apenso aos autos principais.


