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II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao 

recorrido. 

 

3. Capacidade postulatória:  

 

Pertence aos advogados e integrantes do Ministério Público, de modo que é 

obrigatória, salvo algumas exceções legais, a representação da parte em juízo 

por advogado legalmente habilitado.    

 

- Algumas exceções: Juizado Especial Cível (causas de até 20 salários mínimos), 

habeas corpus e ações trabalhistas. 
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CPC, art. 103.  A parte será representada em juízo por advogado regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Parágrafo único.  É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação 

legal. 

 

CPC, art. 104.  O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, 

salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato 

considerado urgente. 
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§ 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de 

caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual 

período por despacho do juiz. 

§ 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo 

nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. 
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4. Legitimidade ad causam:  
 
CPC, art. 18.  Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico. 
 
Regra geral, portanto, as pessoas só podem ir a juízo, na condição de parte, para 

postular ou defender direitos ou interesses que alegam ser próprios, e não 
alheios (legitimidade ordinária). 

 
Excepcionalmente, podem postular ou defender em juízo direitos ou interesses 

alheios (legitimidade extraordinária ou substituição processual).   
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CPC, art. 18, parágrafo único.  Havendo substituição processual, o substituído 

poderá intervir como assistente litisconsorcial.  

 

Atenção: Não confundir substituição processual (legitimação extraordinária) com 

sucessão processual (ou substituição de parte, que pode se dar por ato inter vivos 

ou causa mortis) e com representação processual (que supre a ausência de 

capacidade processual).  

 

 

 


