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- Do Lugar dos Atos Processuais: 

Art. 217.  Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente 

na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em 

razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do 

ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo 

juiz. 
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-  Exemplos de atos processuais praticados fora da sede do 

juízo: 

Art. 453.  As testemunhas depõem, na audiência de 

instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto: 

I - as que prestam depoimento antecipadamente; 

II - as que são inquiridas por carta. 
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§ 1o A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção 

ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o 

processo poderá ser realizada por meio de videoconferência 

ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de 

sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, 

inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. 

Art. 454.  São inquiridos em sua residência ou onde 

exercem sua função: 
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I - o presidente e o vice-presidente da República; 

II - os ministros de Estado; 

III - os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 

conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros 

do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, 

do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do 

Trabalho e do Tribunal de Contas da União; 
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 IV - o procurador-geral da República e os conselheiros do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

V - o advogado-geral da União, o procurador-geral do 

Estado, o procurador-geral do Município, o defensor público-

geral federal e o defensor público-geral do Estado; 

VI - os senadores e os deputados federais; 

VII - os governadores dos Estados e do Distrito Federal; 

VIII - o prefeito; 
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IX - os deputados estaduais e distritais; 

X - os desembargadores dos Tribunais de Justiça, 

dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e os conselheiros dos Tribunais de Contas 

dos Estados e do Distrito Federal; 

XI - o procurador-geral de justiça; 
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XII - o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede 

idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. 

Art. 483.  O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a 

coisa quando: 

I - julgar necessário para a melhor verificação ou 

interpretação dos fatos que deva observar; 

II - a coisa não puder ser apresentada em juízo sem 

consideráveis despesas ou graves dificuldades; 
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III - determinar a reconstituição dos fatos. 

 

 


