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Da Nulidade dos Atos Processuais  

- Princípio da liberdade das formas : 

Art. 188.  Os atos e os termos processuais independem de 

forma determinada, salvo quando a lei expressamente a 

exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro 

modo, lhe preencham a finalidade essencial. 

-Princípio da Instrumentalidade das Formas: 

Está previsto na segunda parte do art. 188 do CPC e no art. 

277, que determina: 

 



 
 

Da Nulidade dos Atos Processuais 
 
  

“Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz 

considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe 

alcançar a finalidade.” 

Exemplo: art 239, § 1º do CPC 

- Princípio da Boa-Fé: 

Art. 276.  Quando a lei prescrever determinada forma sob 

pena de nulidade, a decretação desta não pode ser 

requerida pela parte que lhe deu causa. 

 

 

 

 

 



 
Da Nulidade dos Atos Processuais 

 

-Nulidade Relativa: Ocorre quando houver violação a uma 

norma que existe para proteção do interesse privado, ou 

seja, interesse das partes  obrigatória.  Desta forma, trata-

se de um vício pouco grave. Portanto, não pode ser 

reconhecido de ofício pelo Juiz e para ser reconhecida, deve 

ser alegada pela parte na primeira oportunidade, sob pena 

de preclusão. A nulidade relativa é vício sanado pelo 

decurso do tempo. 

 

 

 

 



 
Da Nulidade dos Atos Processuais 

 

O caput do art. 278 se aplica para as nulidades relativas:  

 

Art. 278.  A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira 

oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob 

pena de preclusão. 

 

 

 



 
Da Nulidade dos Atos Processuais 

 

-Nulidade Absoluta: Ocorre quando houver violação a uma 

norma que existe para proteção do interesse público, ou 

seja, norma de ordem pública; cogente; obrigatória.  Desta 

forma, trata-se de um vício muito grave, que pode ser 

reconhecido de ofício pelo Juiz e a qualquer tempo e, 

portanto, não há preclusão para as partes, que podem 

arguir a qualquer tempo. O vício de nulidade absoluta não é 

sanável pelo decurso do tempo.  

 

 

 



 
Da Nulidade dos Atos Processuais 

 

Logo o § único do artigo 278, aplica-se às nulidades 

absolutas: 

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no caput 

às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem 

prevalece a preclusão provando a parte legítimo 

impedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


