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Pressupostos processuais de validade objetivos extrínsecos 
 

Pressupostos processuais de validade objetivos extrínsecos negativos: 
 
São conhecidos como negativos, pois são fatos que não podem ocorrer para que o 

procedimento se instaure validamente.  
 
Entre eles estão a perempção, litispendência, coisa julgada e convenção de 

arbitragem.  
 
Perempção: é a perda do direito de ação como consequência de, por três vezes 

anteriores, o autor ter dado causa à extinção do processo, sem julgamento de 
mérito, por abandono.   

 
 
 



Pressupostos processuais de validade objetivos extrínsecos 
 

CPC, art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;  

 

 

CPC, art. 486, § 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em 

abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo 

objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o 

seu direito. 

 
   

 

 



Pressupostos processuais de validade objetivos extrínsecos 
 

- Litispendência e coisa julgada:  

 

CPC, art. 337, § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada. 

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. 

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado. 

 
   

 

 



Pressupostos processuais de validade objetivos extrínsecos 
 

- Convenção de arbitragem: 

 

- A instituição de arbitragem é uma opção conferida a pessoas capazes para 

solucionar problemas ligados a direitos disponíveis.  

 

CPC, art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; 

(...) 

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o 

juízo arbitral reconhecer sua competência; 

   

 

 



Pressupostos processuais de validade objetivos extrínsecos 
 

- Pressuposto processual de validade objetivo extrínseco positivo:  

 

Interesse processual: deve ser analisado em três dimensões: necessidade, 

adequação e utilidade.  

 

- O prof. Fredie Didier Jr. retira a adequação do remédio judicial ou do procedimento 

das dimensões do interesse processual, por entender que o procedimento é 

dado estranho à análise da demanda e porque eventual equívoco na sua escolha 

é sempre sanável.   

 

 

 

 



Pressupostos processuais de validade objetivos extrínsecos 
 

 - Necessidade: é preciso que a pretensão só possa ser alcançada através da 

propositura da ação.  

 

Adequação: é preciso que a parte se valha do procedimento ou remédio judicial 

adequado.  

 

Utilidade: ocorre sempre que o processo puder propiciar à parte um resultado 

favorável.  

 

CPC, art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 

 

 



Pressupostos processuais de validade objetivos extrínsecos 
 

CPC, art. 485, O juiz não resolverá o mérito quando: 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

 

 


