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- Exemplos de prazos peremptórios: os prazos para contestar, para

oferecer reconvenção, para recorrer etc.

- Exemplos de prazos dilatórios: prazo para juntar documentos,

arrolar testemunhas e realizar diligências determinadas pelo juiz,

dentre outros.

- Lembre-se: quanto à ampliação ou redução dos prazos

dilatórios, a convenção das partes é instrumento hábil para

operá-la, principalmente porque o CPC/15 reconhece a

legitimidade do negócio jurídico processual (art. 190). Essas

inovações de prazo dependerão, se o processo se acha em

curso, de aprovação judicial.
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4. Curso dos prazos:

CPC, art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei

ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos

prazos processuais.

- Pelo CPC/15, são desprezados todos os dias não úteis

intercalados entre o termo inicial e o termo final de prazos

processuais fixados pela lei ou pelo juiz em dias.
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- Quanto aos prazos que se contam por meses ou anos, o

respectivo curso se fará de acordo com regras próprias

estatuídas pelo Código Civil e que se aplicam ao processo por

falta de disposição diversa no CPC. Ou seja, “os prazos de

meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no

imediato, se faltar exata correspondência” (CC, art. 132, § 3º).

- O art. 214 do CPC determina que “durante as férias forenses e

nos feriados, não se praticarão atos processuais”, a não ser nos

casos excepcionais em que a lei arrola as causas que devam

processar-se mesmo durante as férias, quais sejam (art. 215):
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• Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à

conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo

adiamento;

• A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção

de tutor e curador;

• Os processos que a lei determinar.

- O art. 220 do CPC criou um recesso especial cujo efeito é o

mesmo das férias forenses coletivas, já que pela EC 45/2004,

ficou vedada as férias coletivas nos juízos de primeiro grau e

tribunais de segundo grau, admitindo-as apenas nos tribunais

superiores (art. 93, XII, CF).
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CPC, art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias

compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1o Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por

lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria

Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça

exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput.

§ 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências

nem sessões de julgamento.



Dos prazos

- As férias coletivas ou recesso terão efeito suspensivo sobre o
prazo ainda em curso, independente de ser prazo dilatório e
peremptório. Paralisada a contagem, o restante do prazo
recomeçará a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte ao término
da suspensão.

- O efeito suspensivo das férias e do recesso natalino não se
verifica quando se trata de prazo decadencial (ex: prazo para
propositura de ação rescisória).

CPC, Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado
em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do
art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que
faltava para sua complementação.
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Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de
programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a
autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com
antecedência, a duração dos trabalhos.

- Com a suspensão, cessa a contagem do prazo, que só recomeça
no primeiro dia útil seguinte ao seu termo. E esse primeiro dia
será computa, já que não pode ser considerado termo inicial do
prazo.

- Esta regra só se aplica se a suspensão for com termo certo,
anteriormente conhecido (como nas férias forenses e no recesso
natalino), já que este operará sem depender de posterior
intimação.
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