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Prazos:

1. Noções gerais: é o lapso de tempo dentro do qual a parte pode

praticar um ato processual de forma válida.

- Todo prazo é delimitado por dois termos: termo inicial (dies a

quo), que ordinariamente se dá com a intimação da parte, e

termo final (dies ad quem), que é o momento em que se encerra o

lapso previsto em lei. Ambos costumam ser anotados nos autos

por certidão do escrivão.
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CPC, art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos

prescritos em lei.

§ 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em

consideração à complexidade do ato. (...)

§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo

inicial do prazo.

2. Classificação:

a) Prazo legal (fixados em lei), judicial (fixados pelo juiz) e

convencional (ajustados de comum acordo entre as partes).
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b) Prazo comum (que corre para ambos os litigantes a um só

tempo) e particular (que interessa ou pertence a apenas uma das

partes).

c) Prazo próprio (fixado para as partes, cujo descumprimento

acarreta consequências processuais) e impróprio (fixado para os

órgãos judiciários, já que de sua inobservância não decorre

consequências ou efeitos processuais).

3. Natureza dos prazos:
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a) Prazos dilatórios: é o que, embora fixado na lei, admite

ampliação pelo juiz ou que, por convenção das partes, pode ser

reduzido ou ampliado, de acordo com a conveniência dos

interessados.

b) Prazos peremptórios: é o que a convenção das partes e,

ordinariamente, o próprio juiz, não poderiam alterar.

CPC, art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for

difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2

(dois) meses.
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§ 1o Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência

das partes.

§ 2o Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para

prorrogação de prazos poderá ser excedido.

- Importante frisar, aqui, a previsão do poder geral conferido ao juiz

de dilatar os prazos processuais, “adequando-os às necessidades

do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”

(art. 139, VI, CPC), sem distinguirem-se os dilatórios e os

peremptórios.


