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Pressupostos processuais  

- Noções gerais: a relação jurídica de direito material deve preencher 

requisitos mínimos de validade (agente capaz, objeto lícito, forma 

prescrita ou não defesa em lei). Da mesma forma, a relação jurídica 

processual possui requisitos de existência e validade, que são os 

chamados pressupostos processuais.   

 

- Os pressupostos processuais são questões preliminares, que devem 

ser examinadas antes do juiz apreciar o pedido do autor.  

 

- A ausência de um pressuposto processual pode levar ao juízo de 

inadmissibilidade do processo.  
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- Porém, tal fato não vai ocorrer na falta de todo pressuposto processual. 
A incompetência, o impedimento e a suspeição são bons exemplos de 
hipóteses que não geram a inadmissibilidade do processo.  

 
- Nem todo pressuposto processual pode ser conhecido de ofício, como 

ocorre, por exemplo, com a incompetência relativa, a existência de 
convenção de arbitragem e a falta de autorização do cônjuge para a 
propositura de ação real imobiliária.  

 
- Nem toda falta de pressuposto processual pode ser conhecida em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, como, por exemplo, a convenção 
de arbitragem.  
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- Nem toda falta de pressuposto processual é defeito que não pode ser 

corrigido. Pelo contrário, deve-se buscar, sempre que possível, sanar o 

vício e apreciar o mérito.  

 

- Nem toda falta de pressuposto processual impede a decisão de mérito.  

 

CPC, art. 488.  Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485.  
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- Classificação dos pressupostos processuais:  

 

- Existem inúmeras classificações de pressupostos processuais. A 

doutrina discorda a respeito de quais sejam estes pressupostos e também 

da forma de classifica-los. Parte da doutrina prefere dividi-los em 

pressupostos de existência e de validade. Outros em pressupostos 

objetivos e subjetivos.  

 

- O importante é se atentar para as consequências advindas da falta deste 

ou daquele pressuposto processual, se invalidade ou inexistência.  

  

 

 

 

  

  

 

  



Pressupostos  

Processuais 

Pressupostos  

de existência 

  Requisitos 

 de validade 

Subjetivos 

Objetivos 

Subjetivos 

Objetivos 

Juiz: órgão investido de jurisdição  

Parte: capacidade de ser parte 

Existência de demanda 

Juiz: competência e imparcialidade 

Partes: capacidade processual, capacidade postulatória 

e legitimidade ad causam 

Intrínseco: respeito ao formalismo processual   

Extrínsecos: 

Negativos: inexistência de perempção, litispendência, 

coisa julgada ou convenção de arbitragem.  

Positivo: interesse de agir.  

Pressupostos Processuais (Retirado da obra do prof. Fredie Didier Jr. – Curso de Direito Processual Civil. v. 1., 18 ed., p. 316, Ed. JusPodivm e 

baseado na obra de José Orlando Rocha de Carvalho):  

  


