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Dos prazos

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e

que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do

ato no prazo que lhe assinar.

- Há três tipos de preclusão, ou seja, perda da capacidade

processual para a prática ou renovação de determinado ato:

temporal, lógica e consumativa.

9. Prazo para as partes:
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a) Prazo geral:

CPC, art. 218, § 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado

pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato

processual a cargo da parte.

b) Renúncia:

CPC, art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido

exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira

expressa.

- A renúncia para a lei deve ser sempre expressa.
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- É necessário que o prazo seja particular, que o direito em jogo

seja disponível e e que a parte seja capaz de transigir.

c) Litisconsortes:

CPC, art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes

procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos

contados em dobro para todas as suas manifestações, em

qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.
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§ 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2

(dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

§ 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos

eletrônicos.

d) Prazo mínimo de obrigatoriedade de comparecimento:

CPC, art. 218, § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas

48 (quarenta e oito) horas.
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10. Prazo para os juízes e seus auxiliares:

CPC, art. 226. O juiz proferirá:

I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;

II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;

III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

CPC, art. 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo

justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que

está submetido.
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CPC, art. 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos

conclusos no prazo de 1 (um) dia e executar os atos processuais

no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que:

I - houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto

pela lei;

II - tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz.

§ 1o Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora

em que teve ciência da ordem referida no inciso II.

§ 2o Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou

de manifestações em geral ocorrerá de forma automática,

independentemente de ato de serventuário da justiça.
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11. Prazos para o Ministério Público, Fazenda Pública e Defensoria

Pública:

- Diante das notórias dificuldades de ordem burocrática que se

notam no funcionamento dos serviços jurídicos da

Administração Pública, manda o art. 183, CPC que sejam

computados em dobro o prazo para manifestar-se nos autos,

quando a parte for a União, os Estados, o Distrito Federal, os

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito

público.
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- Da mesma forma, o art. 180, caput, CPC assegura que também o

Ministério Público gozará de prazo em dobro para suas

manifestações processuais.

- Importante ressaltar que o benefício da contagem em dobro não

se aplica às hipóteses em que a própria lei, de forma expressa,

estabelecer prazo próprio para o ente público (art. 183, § 2º,

CPC), norma que o art. 180, § 2º, estende também aos prazos

fixados por lei para o Ministério Público.
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- As sociedades de economia mista e as empresas públicas não
se beneficiam do art. 183, CPC, já que seu regime jurídico é de
direito privado, integrando apenas a administração pública
indireta (Decreto-lei 200/67).

- A contagem em dobro dos prazos processuais beneficia também
a Defensoria Pública (art. 186, caput, CPC).

- Os escritórios de prática jurídica das faculdades de direito
reconhecidas na forma da lei, ou de entidades que prestam
assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados
com a Ordem dos Advogados do Brasil ou com a Defensoria
Pública (art. 186, §3º, CPC).


