
         DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Parte Geral – PLANO DE AULA 11 
                                      Professor: Francisco Henrique J. M. Bomfim 

Fontes Bibliográficas: 

SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras Linhas de Direito Processual Civil,  Vols. I e II. São Paulo: Saraiva.  
MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. Vols. I e II. São Paulo. RT.  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Vol. I. Rio de Janeiro: Forense. 

 

 

1 

•COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (cont.): 
 

•INTIMAÇÃO: 
 
  •Conceito: Art. 234 
  •Pressupõe processo já instaurado. 
  •Destinatários: as partes, seus advogados, o MP, os auxiliares da 
justiça e outras pessoas. 
  •Ocorre “de ofício”, salvo disposição em contrário (art. 235) – 
Princípio do Impulso Oficial. 
  •Regra geral – por publicação no órgão oficial (art. 236). 
   •Possibilidade de outros meios:  
    •No caso de não haver órgão oficial: 
     •Advogados das partes, pessoalmente ou por 
correios (art. 237, I e II). 
    •No caso de frustrada a intimação pelo correio: 
     •Por oficial de justiça (art. 239). 
   •Art. 238, parágrafo único. 
 

•CARTAS: 
  •Necessárias para dar efetividade ao cumprimento das 
decisões judiciais, quando a sua efetivação tiver de ocorrer fora dos 
limites físicos de competência da autoridade responsável pela prática do 
ato. 
  •Requisitos: Art. 202. 
  •Caráter itinerante: Art. 204.  
 
  •Tipos: Art. 201. 
    
   •Carta Rogatória: 
    •Dirige-se à autoridade estrangeira, com atuação 
em outro país, com solicitação para a prática de qualquer ao processual. 
       
    •Respeito às Convenções Internacionais.  
     •DCJI – Divisão de Cooperação Jurídica 
Internacional – envio direto para o juízo competente. 
    •No caso de não haver Tratado ou Convenção 
Internacional – envio para o consulado do Brasil da localidade. 
    •O documento judicial deverá estar traduzido na 
língua do país de destino (por tradutor juramentado).  
    •No tocante às cartas rogatórias advindas do 
estrangeiro – necessidade de concessão de “exequatur” pelo STJ (art. 
105, I, “i”, da C. F.  
      •Competência do Juízo Federal para o 
cumprimento – art. 109 da C. F. 
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   •Carta de Ordem: 
    •Comunicação originada de um tribunal destinada 
a um juiz que se encontre a ele subordinado. 
    •Existência de hierarquia entre as autoridades 
envolvidas.  
  
   
   •Carta Precatória: 
    •Envolve juízes que não mantém relação de 
subordinação entre si. 
    •O juízo deprecante, somente, solicita para que o 
juízo deprecado venha a dar cumprimento a uma determinação judicial 
sua, quando a sua efetivação tiver de ocorrer fora dos limites físicos de 
sua competência. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


