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16. Processo x Procedimento: 
 
CONCEITOS: Enquanto o processo é um unidade como relação processual em busca da prestação Jurisdicional, 
o procedimento é a exteriorização dessa relação e, por isso, pode assumir diversas feições ou modo de ser. 
Procedimento é sinônimo de rito, ou seja, o modo e a forma que se movem os atos do processo.  
 
Processo: meio que o cidadão dispõe para compor o conflito. Forma de efetivação/aplicação do Direito Material. 
Mecanismo que o cidadão possui para convocar o Estado para que resolva o litígio.  
 
Procedimento: é a exteriorização do processo. É a forma em que vemos o processo, a forma como o processo se 
desenvolve.  

 
 
16.1 Tipos de Procedimento: 
 
COMO DEFINIR O PROCEDIMENTO CORRETO? 

1) Existe Procedimento Especial para aquela matéria? 
2) Se SIM, utilizo o Procedimento Especial; se NÃO, utilizo o Procedimento Comum. 

 
A) Procedimentos Especiais (Art. 539 a 770, CPC + Legislações Extravagantes):  
Há vários tipos de procedimentos especiais no CPC/15. 
A forma como se dá o Procedimento Especial, em regra, deverá ser como prevê as regras especiais do CPC/15, 
sendo subsidiárias as regras do Procedimento Comum.  
 
Ex: Lei 9099 – Juizados Especiais determina um procedimento específico para os Juizados de Vara Cível. 
 
 
B) Procedimento Comum (Art. 318 a 518, CPC/15): 
 
É comum a maioria das causas. 
 
CPC, Art. 318.  Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código 
ou de lei. 
Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao 
processo de execução. 
 
OBS: Havia no código anterior um Procedimento Comum ORDINÁRIO e SUMÁRIO. No código atual, não 
há esta diferença.  
16.2 Negócios Jurídicos Processuais ou Convenções Processuais: 
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CPC/15 - Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes 
plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 
convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 
 
Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste 
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão 
ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 
 
Ex: Cláusula de convenção de foro, cláusula que reduz o tempo para impetrar um recurso,  
 
Nos termos do Art. 190 as partes podem convencionar ou adequar os procedimentos do processo de comum 
acordo. NO ENTANTO, as partes NÃO poderão convencionar que cláusulas que desnaturem os princípios 
constitucionais de nosso ordenamento (Ex: abrir mão da contraditório e ampla defesa), além disso, não poderão 
convencionar sobre os atos do Juíz (Ex: Convencionar que o Juiz não poderá condenar nenhuma das partes) 
 
Enunciados FPPC que se referem ao negócio jurídico processual do art. 190 do NCPC e que tratam dos temas 
que podem ser negociados em matéria processual: 
https://estudosnovocpc.com.br/2016/06/13/negocios-juridicos-processuais-e-calendario-processual/ 
 
16.2.1 Calendarização do Processo: 
 
CPC/15 - Art. 191.  De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos 
processuais, quando for o caso. 
§ 1o O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos 
excepcionais, devidamente justificados. 
§ 2o Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas 
datas tiverem sido designadas no calendário. 
 
17. Improcedência Liminar do Pedido: 
 
CONCEITO: É a técnica do julgamento de um pedido sem mesmo ter citado o Réu. O Juiz dá a resolução do 
mérito julgando o pedido improcedente (Art. 332, CPC). 
 
*Não confundir a IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (é decisão final = sentença) do pedido com a 
IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO LIMINAR (é decisão interlocutória); 
 
CPC, Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; 
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de 
decadência ou de prescrição. 
 
Requisitos: 

1) A causa não tem necessidade de produzir prova (dispensa a fase instrutória); 
2) Quando o pedido do autor é contrário a precedente dos tribunais é cabível a IMPROCEDENCIA; e 
3) Quando há prescrição ou decadência. 
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OBS: 
 
à A Tutela Antecipada é um REQUERIMENTO, logo o Juiz DEFERE ou INDEFERE = não há resolução de 
mérito. 
à Aquilo que o autor quer na Petição Inicial é o PEDIDO, logo o Juiz julga PROCEDENTE ou 
IMPROCEDENTE. Desta forma, julga com a resolução de mérito.  
à Quando a Petição Inicial é INDEFERIDA. Não há resolução de mérito.  
à Quando o Processo é EXTINTO. Neste caso, devemos saber se houve ou não resolução de mérito.  
 
PROBLEMA: 
Como superar os precedentes que estão em vigor? 
R: Teoricamente, se qualquer pedido que contraria um precedente será julgado improcedente de forma liminar, 
então, seria impossível contraria qualquer precedente.  
No direito americano há o “overruling”. 
 
IMPORTANTE: Há possibilidade do Autor apelar a uma decisão de Improcedência Liminar do Pedido? 
R: Sim. Para isso, o Juiz irá citar o Réu para apresentar contrarrazões da apelação do Autor. 
 
17.1. Honorário de Sucumbência no Improcedência Liminar do Pedido: 
 
à Caso o pedido seja julgado improcedente de forma liminar, EM REGRA não caberá HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA, já que o réu não foi citado. 
 
à No entanto, caso o Autor queira APELAR da decisão, neste caso, o Réu será citado para apresentar 
CONTRARRAZÕES. Assim, o advogado do réu deverá apresentar sua defesa e fará juz aos honorários 
sucumbenciais.  
 
à Pela falta da pontencialidade de dano ao Réu, este, EM REGRA, não será citado para apresentar contrarrazões. 
Salvo quando autor recorrer da improcedência liminar do pedido.  
 
18. Audiência de Mediação e Conciliação: 
 
18.1. Hipótese de não ocorrência: 
NÃO HAVERÁ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e MEDIAÇÃO quando: 

1) Quando não for possível a autocomposição; 
2) Quando AMBAS as partes expressamente informarem o desinteresse da 

conciliação; 
 (OBS: Na petição inicial deve ser indicado o desejo de realizar a audiência de conciliação) 
 

Autor Juiz Réu AUDIÊNCIA 

Quero audiência Deve Marcar Audiência (até 10 dias antes) Quero 
Audiência HAVERÁ AUDIÊNCIA 

Quero audiência Deve marcar Audiência (até 10 dias antes) NÃO 
quero Audiência 

JUIZ DESMARCA 
AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO. 
NÃO quero 
audiência Deve marcar Audiência (até 10 dias antes) 

Quero Audiência HAVERÁ AUDIÊNCIA 
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NÃO quero 
Audiência Deve marcar Audiência (até 10 dias antes) 

NÃO quero Audiência 

JUIZ DESMARCA 
AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO. 
 
OBS: A sentença que HOMOLOGA a autocomposição resolve o mérito. 
 
CPC, Art. 165, §2º e 3 – Diferença entre MEDIAÇÃO e CONCILIAÇÃO. 
 
Conciliação: quando não houver relação jurídica anterior entre as partes. 
Mediação: quando houver relação anterior entres as partes.  
 
18.2. Forma de Intimação: 
- O Autor é intimado na pessoa de seu advogado. 
- O Réu é intimado por um mandado de citação (é um ato complexo, sendo uma citação e uma intimação ao 
mesmo tempo). 
 
18.3. Consequência em caso de não comparecimento: 
A ausência de qualquer uma das partes é ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA com 
aplicação de multa de até 2% do valor da causa ou valor econômico (que se reverterá em benefício do Estado) 
 
 
18.4 Contagem do prazo para contestar: 

1) NÃO MARCADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
15 dias da juntada do mandado de citação regularmente cumprido. 
 

2) MARCADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
Neste caso o réu é citado/intimado a comparecer a audiência de conciliação/mediação. 
 à Sendo obtida a autocomposição – não é necessário prazo.  
 à Não obtida a autocomposição – o prazo começa a contar da data AC (no dia útil seguinte). 
 

3) Autor Protocolo a PI 
O Réu precisa protocolar a contestação antes da AC? 
R: Não. O prazo para contestação ainda nem foi cumprido. A ideia da AC 
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19. Do direito de DEFESA: 
 
19.1 Arguição de IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO: 
 
O Impedimento e Suspeição não são matérias exclusivas para serem apresentadas na Contestação, ou seja, não 
estão atreladas à Contestação. 
   
Quando o Reú for apresentar sua Contestação, caso queira questionar o Impedimento/Suspeição do Juiz, deverá 
apresentar em Contestação à parte.  
 
Prazo para arguir SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO = 15 dias do conhecimento do fato.  
 
OBS: Se o legislador impusesse que o impedimento/suspeição devessem ser apresentados na contestação, apenas 
o réu poderia questionar este fato.  
 
19.2. Resposta do Réu: 
 
CPC, Art. 336.  Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e 
de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. 
 
19.3. Contestação: 
O Réu, quando elabora sua defesa, poderá apresentar 2 tipos defesas: 

1) Defesas Processuais; e  
2) Defesas de Mérito.  

 
19.3.1. Defesas Processuais (Art. 337, CPC/15):  

O réu não está preocupado em discutir o mérito da ação. O réu busca atacar a relação processual e atacar 
algum vício do processo. Este tipo de Defesa faz que que o processo se encerre SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO.  

 
Ex: Perempção, litispendência, etc.  
Ex: Advogado não pode postular sem procuração. Imagine que há uma ilegalidade na 
procuração. Neste caso, há um vício processual 

 
OBS: também são conhecidas como Defesas Preliminares, por força do artigo 337, CPC. 

 
Art. 337.  Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar [as Defesas Processuais]: 
 

As DEFESAS PROCESSUAIS se dividem em dois tipos: 
A) Própria (Peremptória) 
B) Imprópria (Dilatórias) 

 
A) Defesas Processuais PEREMPITÓRIA (PRÓPRIAS): 

Caso arguida e acolhida pelo Juiz, terá a capacidade de ensejar a EXTINÇÃO do processo (sem resolução 
de mérito).Ela é chamada de própria pois o objetivo desta defesa é retirar o processo da mão do Autor. 
 

B) Defesas Processuais DILATÓRIAS (IMPRÓPRIAS): 
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Ainda que sejam acolhidas, não tem a capacidade de EXTINGUIR o processo. É uma defesa atípica, pois 
mesmo que o Juiz acolha não finalizará o processo. O que acontece é apenas uma dilação do trânsito do 
processo.  
 
O Artigo 337, elenca as matérias que deverão ser arguidas em QUESTÃO PRELIMINAR: 
 
Art. 337.  Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 
I - inexistência ou nulidade da citação; (DILATÓRIA) 
 - A integração do réu ao processo é imprescindível para o regular andamento do processo. Caso a 
citação seja nula, nulo é o processo.  
 - Se o réu comparecer à audiência voluntariamente, está sanado qualquer defeito da citação.  
 - A relevância da inexistência/nulidade de citação é importante para efeitos retroativos, pois a partir do 
momento em que o réu aparece no processo para se defender, considera-se que ele passa a integrar corretamente 
o processo dali pra frente.  
 Ex: Vizinho foi citado no lugar do Autor. Autor contesta, apresenta defesa no prazo, mas contesta 
nulidade da citação. O Juiz considera o Autor citado, ainda que não tenha sido citado corretamente, já que o 
Autor apresentou  
 
Efeito: devolução do PRAZO para apresentar a defesa (não extingue o processo). Por este motivo este inciso 
se trará de Defesa Dilatória.  
 
II - incompetência absoluta e relativa; (DILATÓRIA) 
 - a incompetência (ABS/REL) também são arguidos como preliminar de contestação.  
 
Efeito: Verificada a incompetência (ABS/REL)  à  remessa dos autos para o Juiz competente. Não há 
extinção do processo. Por este motivo este inciso se trará de Defesa Dilatória.  
 
 - a incompetência REL não pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz – objetivo destas competências é 
salvaguardar o interesse privados (das partes envolvidas).  
 - a incompetência ABS pode/deve ser reconhecida de ofício pelo Juiz – objetivo destas competências é 
salvaguardar o interesse público.  
 
OBS1: Competência da COMARCA do Rio de Janeiro é Relativo. No entanto, dentro da comarca do RJ há 
diversos regionais (Fóruns Regionais – Ilha, Méier, Barra, etc.), e estas regionais, de acordo com o CODGERJ, 
possuem competência ABSOLUTA.  
 
OBS2: Se a INCOMPETÊNCIA ABSOLTUA não for arguida em preliminar de contestação, NÃO HAVERÁ 
prorrogação de competência. Poderá ser arguida em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado 
(Ação Rescisória – 2 anos/prazo decadencial).  
 
OBS3: Se a INCOMPETÊNCIA RELATIVA não for arguida em preliminar de contestação, HAVERÁ 
Prorrogação de competência.  
 
III - incorreção do valor da causa; (DILATÓRIA) 
Regra Geral, o valor da causa é o conteúdo econômico da demanda do Autor. O Art. 291 e 292 do CPC 
estabelecem as regras do valor da causa. Caso o Autor estabeleça o valor da causa de foram errada. 
 
Efeito: necessidade de complementação das custas e correção do valor da causa. Caso isto não ocorra, poderá 
haver a extinção do Processo. No entanto, a natureza deste instituto é de natureza DILATÓRIA. 
 
IV - inépcia da petição inicial; (PEREMPTÓRIA) 
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Efeito: Extinção do processo SEM resolução de mérito (Art. 485, IV, CPC/15) 
 
V - perempção;(PEREMPTÓRIA) 
Efeito: A perempção é um pressuposto processual negativo. O Juiz ao acatar a preliminar de perempção, 
extinguirá o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A perempção não ataca o Direito e sim o Processo 
em si. O direito permanece existindo, no entanto, não poderá ser buscado. 
 
Art. 486, §3º, CPC/15. Perempção: quando o processo é extinto por negligência (abandono de causa) da parte autora 
por três vezes seguidas.   
 
VI - litispendência; (repetindo a ação em curso) - PEREMPTÓRIA 
VII - coisa julgada; (repetindo a ação que já foi decidida) - PEREMPTÓRIA 
 
CPC, Art. 337, §1º,2º, 3º e 4º. Esta ligado a ideia de repetição de ação.  
 
 
 
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (com 
resolução de mérito). 
Efeito: Extinção do processo sem Resolução de Mérito.  
 
VIII - conexão; (DILATÓRIA) 
Art 55, CPC. É quando duas ou mais demanda tiverem em comum o “pedido” OU “causa de pedir”. 
Identidade: Pedido ou Causa de Pedir. 
Efeito: Reunião dos processos (Juízo Prevento) para que gere a economia processual, evitando decisões 
conflitantes.  
 
IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; (DILATÓRIA potencialmente 
PEREMPTÓRIA) 
Art. 76, CPC. Efeito: Suspensão do Processo,  sendo designado prazo razoável para sanar o vício. Caso as 
providências não sejam tomadas ocasionará a Extinção do Processo SEM Resolução de Mérito. 
 
Art. 76.  Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá 
o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: 
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; 
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; 
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. 
 
X - convenção de arbitragem; 
Lei 9307/96 (Lei de Arbitragem). 
STF: já analisou a inconstitucionalidade do Princípio do Estado Juiz, ou seja, possibilidade de apresentar 
qualquer a demanda ao Judiciário. Na ocasião, decidiu por manter a constitucionalidade da lei tornando 
constitucional a cláusula arbitral.  
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O Autor está com um contrato em que há um convenção de arbitragem estabelecida. No entanto, o Autor 
ingressa com uma ação perante a Justiça Estadual. O Juiz não pode fazer nada. O Réu será citado. O Réu 
poderá: 

1) Arguir em preliminar de contestação a convenção de arbitragem. Efeito: Extinção do Processo.  
2) Não falar nada e contestar normalmente perante o Juízo. Neste caso há um renúncia tácita de ambas as 

partes. Efeito: Preclusão da cláusula compromissória. Processo segue no Juizo. 
 

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;(são as condições da ação)  PEREMPTÓRIA 
Existem 2 condições da ação: 
 Legitimidade (ordinária): vinculada a ideia da pertinência subjetiva da demanda – só posso postular 
em juízo aquilo que me pertence. EXCEÇÃO: Legitimidade Extraordinária. 
 Interesse processual: adequação (ação deve ser adequada) e necessidade (ação deve ser necessária) 

Possibilidade Jurídica do Pedido: Não é mais condição da ação! 
 

OBS: Art. 338, 339, 485. CPC 
Art. 338, CPC.  Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo 
invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. 
Parágrafo único.  Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao 
procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este 
irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. 
 
Art. 339, CPC.  Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica 
discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor 
pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. 

§ 1º. O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição 
inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338. 

§ 2º. No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como 
litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. 
 
Art. 485, CPC.  O juiz não resolverá o mérito quando: 
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 
 
XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; DILATÓRIA potencialmente 
PEREMPTÓRIA) 
Se a lei exige caução e o réu não a presta, o Juiz poderá exigi-la. O Juiz dará um prazo para prestar caução, caso 
o Autor não a preste o processo será extinto.  
Ex: Estrangeiro para demandar judicialmente no Brasil precisa prestar caução. Decorre da dificuldade de se 
executar bens no estrangeiro.  
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. DILATÓRIA 
Quando o Autor entra no processo ele poderá postular a gratuidade de justiça. O Juiz deferiu. Quando o réu for 
citado no processo, a gratuidade já estará deferida. Se o réu quiser argumentar que aquela gratuidade foi 
indevidamente concedida, ele deverá apresentar uma preliminar de contestação. Caso o Juiz acolha a preliminar, 
o Autor deverá que recolher as custas. Caso as custas não sejam recolhidas, o processo poderá ser extinto.  
A gratuidade suspende a exigibilidade da cobrança de honorários sucumbência/custas antecipadas por 5 anos.  
 

ATENÇÃO!!! 
 

Art. 337. § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 
matérias enumeradas neste artigo. 
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Todas estas matérias elencadas no Art. 337, CPC poderão ser RECONHECIDAS DE OFÍCIO pelo JUIZ. 
EXCEÇÃO: NÃO é possível o RECONHECIMENTO DE OFÍCIO em duas - Convenção de Arbitragem e 
Incompetência Relativa.  
 
Isto se dá pelo mesmo motivo, estas duas matérias decorrem de interesses envolvidos que são privados, e não 
públicos. Assim, apenas as próprias partes poderão abrir mão, não podendo o JUIZ RECONHECER DE OFÍCIO. 

 
19.3.2. Defesas de Mérito (Art. 350):  

 
O réu se debruça efetivamente sob as questões de fato e direito que fundamentam as pretensões do 

autor. O réu discute a Causa de Pedir e o Pedido da Petição Inicial. 
 
DIRETA: O réu nega o fato constitutivo do Direito do Autor. 
 
INDIRETA: O réu NÃO NEGA, propriamente dito, o fato constitutivo do Direito do Autor. Ele 

concorda TOTALMENTE ou PARCIALMENTE porém trás um fato novo: 
 - IMPEDITIVO do Direito do Autor 
 - MODIFICATIVO do Direito do Autor 
 - EXTINTIVO do Direito do Autor 

 
O réu trás novos elementos para o processo! 
 
OBS: Prescrição e Decadência são prejudiciais de mérito. Prescrição e Decadência não são preliminares pois 
extingue o processo COM resolução do mérito.  
 
Art. 345, CPC. (Lapso inicial para contagem do prazo para oferecimento da contestação) 
 
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: 
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; 
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, 
quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; 
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. 
§ 1o No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6o, o termo inicial previsto no inciso 
II será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. 
§ 2o Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso II, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da 
ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que 
homologar a desistência. 
 
Princípio da Eventualidade ou Concentração da Defesa (Art. 336, CPC): 
 
Estabelece que todas as matérias que o réu pretende alegar como matéria defensiva terão que ser apresentadas 
na contestação sob pena de preclusão (não poderá fazer posteriormente) com exceção das matérias elencadas 
no Art. 342. 
 
CPC, Art. 336.  Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e 
de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. 
 
Art. 342, CPC - EXCEÇÕES ao Princípio da Eventualidade - matérias que ainda que não arguidas na 
contestação, poderei arguir em momento posterior. 
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CPC, Art. 342.  Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: 
I - relativas a direito ou a fato superveniente; (não teria como o autor prever os fatos supervenientes) 
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;(se até o Juiz pode reconhecer de ofício, então o autor poderá 
arguir a qualquer momento) 
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. (Ex: 
Incompetência Absoluta) 
 
19.3.3. Reconvenção (Art. 343, CPC): 

 

 
É um verdadeiro exercício do direito de ação. 
É uma formulação de pretensão própria do réu contra o autor, gerando a ampliação OBJETIVA da 

demanda (já que aumenta-se o número de pedidos a serem avaliados pelo Juiz) 
A reconvenção também poderá gerar uma ampliação SUBJETIVA da demanda, já que poderá haver um 

litisconsórcio entre réus-reconvindos.  
Na reconvenção o réu está entrando com uma ação contra o autor, porém não nascerá um novo processo. 
A reconvenção não é uma defesa, trata-se de um verdadeiro exercício do direito de ação. 
Tanto o pedido principal quanto o pedido da reconvenção são decididos na mesma sentença, mesmo se 
tratando de institutos autônomos. 
Apesar da reconvenção ter a sua localização geográfica dentro da contestação estes são tratados como 
institutos autônomos.  

 
Petição Inicial: 
  

CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO 
 

DA CONTESTAÇÃO 
 
xxxxxxxx 
 
DA RECONVENÇÃO 
 
xxxxxxxx 
 
 
Art. 343.  Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a 
ação principal ou com o fundamento da defesa. 
§ 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao 
prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 
§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. 
§ 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. 
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**Os §3º e §4º trazem uma ampliação SUBJETIVA da demanda, ou seja, o pedido de reconvenção tanto poderá 
incluir um réu novo (criando um litisconsorte passivo), quanto incluir um novo autor (criando um litisconsorte 
ativo) 
§ 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, 
e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. 
 
à MP (substituto) em nome de Joãzinho (substituído) ingressa com Ação de Alimentos contra Mário. No 
entanto, Mário (réu reconvinte), com provas de que não é o pai de Joazinho (autor reconvindo), contesta com 
um pedido de reconvenção. Neste caso, o MP também será substituto na Ação com Reconvenção 
 
§ 6o O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. 
Isso prova que a reconvenção é uma ação autônoma e só está localizada geograficamente dentro da 
Contestação, mas não se confunde com essa.  
 
Diferença entre RECONVENÇÃO e CONEXÃO: A única diferença é que com a reconvenção haverá somente 
um processo, objetivamente complexo (duas ações), enquanto na reunião de processos por conexão, há dois 
processos, cada qual com uma ação, ainda que tenham um procedimento conjunto, sendo inclusive decididos por 
uma mesma sentença. 
 
20. Revelia (Art. 344 a 346, CPC): 
É um ato-fato processual que gera algumas consequências. 
A revelia é ausência de contestação no prazo ou de forma diversa da prevista na lei. 
A revelia faz presumir verdadeira a matéria fática alegada pela parte contrária. 
Importante afirmar que a revelia não acarretará necessariamente com a procedência do pedido do autor, OU 
SEJA, ocorrendo a revelia, há grande probabilidade do autor conseguir a procedência do pedido, mas isso não é 
uma verdade absoluta.  
 
Art. 344.  Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor. 
 
20.1. Efeitos da Revelia: 
 

A) MATERIAL: Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. A presunção de verdade gerada 
pela revelia é relativa, isso quer dizer que esta presunção poderá ser afastada.  

 
Ex: Autor alega na PI que o réu apareceu no dia XX e o agrediu. Caso o réu não conteste, a alegação do autor 
presumir-se-á verdadeira 
 
Art. 345.  A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: 
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; 
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; 
Ex: Propriedade de imóvel se prova com registro do imóvel. Caso o autor alegue na PI que é proprietário do 
Imóvel, mas não apresente registro, e o réu não contestar a PI, isso não tornará o autor proprietário do imóvel. 
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 
constante dos autos. 
Ex: A revelia não tem o condão de tornar verdade algo que é inverossímil (absurdo). 
 
OBS: Presunção RELATIVA da Revelia (Art. 346, §ú + Art. 349, CPC) 
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O Art. 349 permite que a presunção de verdade gerada pela revelia possa ser afastada por meio da produção 
tempestiva de provas pelo réu revel. O fato é que, na maioria das vezes, não haverá tempo hábil para o réu 
produzir tais provas.  
 
Art. 346. Parágrafo único.  O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em 
que se encontrar. 
 
Art. 349.  Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça 
representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 
 
 

B) PROCESSUAL:  
 

B1. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (Art. 355, CPC): 
 

Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: 
I - não houver necessidade de produção de outras provas; 
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 
349. 
 
A partir da revelia, os fatos narrados do Autor são considerados presumidamente verdadeiros.  
Além disso, é necessário que o réu não consiga produzir provas, de acordo com o Art. 349 
Assim, como tudo que o autor alega na PI é presumidamente verdadeiro, não há necessidade de se produzir 
provas. Desta forma haverá o julgamento antecipado. 
 
Requisitos para o julgamento antecipado: 

1. Revelia (Art. 344) 
2. Efeito Material (Art. 345) – presunção da veracidade dos fatos. 
3. Não produção de provas pelo Réu (Art. 349) 

 EFEITO: julgamento antecipado do mérito 
 

B2. PRAZOS PROCESSUAIS: 
 
Art. 346.  Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato 
decisório no órgão oficial. 
Parágrafo único.  O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 
encontrar. 
 
O efeito do Art. 346 só subsiste até o momento em que o réu revel não constitui advogado. Se por acaso o réu 
revel venha a constituir no futuro um advogado, então não se aplicará o art. 346, sendo o réu citado na pessoa de 
seu advogado.  
 
Considerações adicionais sobre a REVELIA: 
 

1. A revelia não implica necessariamente vitória do autor. 
2. As matérias dos Art. 342, CPC podem ser alegadas após o prazo de defesa, desta forma, a revelia em 

relação a estas é totalmente ineficaz. (Vide item Princípio da Eventualidade) 
 
Revelia contra a Fazenda Pública (Revelia da Fazenda Pública): 
 
A revelia por si só significa a falta de CONSTESTAÇÃO. 
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A matéria de fato alegada na inicial presume-se fato incontroverso.  
Os direitos que a Fazenda Pública defende são indisponíveis, por este motivo, os EFEITOS MATERIAIS e 
PROCESSUAIS da revelia não se aplicam à Fazenda Pública.  

Por este motivo, os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública são considerados IRRELEVANTES, 
pois carecem de efeito prático.  
 
20.2. Providências Preliminares: 
 
a. Petição Inicial (Art. 319) 

- Juiz Recebe; ou 
 - Improcedência liminar, ou 
 - Indeferimento da PI. 
b. Audiência Conciliação/Mediação (Art. 334) 
c. Citação do Réu para AC 

- Não havendo acordo 
d. Réu tem 15 dias para contestar 
e. Apresentada a Contestacão 
 - Impugnar os fatos narrados pelo autor 
 - Preliminares 337, CPC 
 - Pedido de reconvenção 
 - Arguir ilegitimidade passiva 
 
f. Fim do prazo da Contestação: JUIZ tomará as PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 
 
As PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES são 3: 

1. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS;  
2. RÉPLICA; e 
3. CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES OU VÍCIOS. 

 
OBS: O Juiz poderá avaliar que não há nenhuma providência preliminar a serem tomadas. 
 
20.2.1. Especificação de Provas (Art. 348 e parte final do Art. 350, CPC): 
 
É o termo final da fase postulatória do processo (fase onde são apresentados os pedidos). A partir deste 
momento, passaremos à fase probatória/instrutória (produção de provas para convencer o Juiz da procedência 
dos meus pedidos). 
 
O Juiz pede às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir. Não havendo prazo para 
especificações de provas no CPC, aplica-se a regra geral do Art. 218, CPC – 5 dias 
 
Art. 348, CPC  Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto 
no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. 
 
Art. 350.  Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo 
de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. 
 
Em regra o Art. 319, CPC já determina que a petição inicial deveria vir com as provas que o autor pretende 
demonstrar os fatos.  
 
Art. 319, CPC  A petição inicial indicará: 
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
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20.2.2. Réplica (Art. 350 e 351, CPC): 
 
Manifestação do autor sobre a contestação (prazo de 15 dias) 
Só haverá réplica quando réu na contestação trouxer alguma preliminar do art.337 OU uma defesa de mérito 
indireta trazendo um fato novo. Nesses casos a juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias permitindo-
lhe a produção de provas. 
 

1. Se o reú apresentou alguma preliminar processual (Art. 337, CPC); 
Ninguém elabora uma PI abordando as preliminares do Art.337, CPC, por este motiva haverá a 

réplica.  
2. Se o réu realiza uma defesa de mérito indireta 

Neste caso haverá um fato novo modificativo, extintivo ou impeditivo 
Ex: Autor alega que réu o atropelou. Réu contesta que atropelou, pois o Autor estava andando no meio da rua. 
Neste caso, há um fato novo. Poderá haver réplica. 
 
Art. 350, CPC  Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no 
prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. 
 
Art. 351.  Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor 
no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova. 
 
20.2.3. Correção da Irregularidade de Vícios (Art. 352, CPC): 
 
O Juiz verifica se há algum vício processual que pode ser sanado.  
 
Art. 352.  Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em 
prazo nunca superior a 30 (trinta) dias. 
 
Ex: faltou assinatura da petição inicial. 
 
20.3. Julgamento conforme o estado do processo (Art. 353, CPC): 
 
Art. 353, CPC.  Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá 
julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o Capítulo X. 
 
20.3.1. Extinção do Processo (Art. 354, CPC): 
 
Art. 354.  Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá 
sentença. 
 
Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em 
que será impugnável por agravo de instrumento. 
 
Poderá haver extinção do Processo COM ou SEM resolução de mérito.  
 
Art. 485.  O juiz NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO quando: 
I - indeferir a petição inicial; 
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II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
(trinta) dias; 
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; 
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua 
competência; 
VIII - homologar a desistência da ação; 
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e 
X - nos demais casos prescritos neste Código. 
 
Art. 487.  HAVERÁ RESOLUÇÃO DE MÉRITO quando o juiz: 
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 
III - homologar: 
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; 
b) a transação; 
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 
Parágrafo único.  Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas 
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 
 
OBS: é possível que a extinção do processo ocorra de forma parcial. O Juiz poderá extinguir parte do pedido e 
decidir prosseguir na análise dos demais.  
 
20.3.2. Julgamento antecipado do mérito: 
 
O mérito em condições normais só seria julgado após a fase probatória.  
Se o Juiz verificar que não há a necessidade de provas, ou seja, o processo está maduro para julgamento, logo 
poderá haver o julgamento antecipado do mérito.  
 
ATENÇÃO!!! Julgamento ANTECIPADO PARCIAL do MÉRITO: 
 
Podem existir pedidos diversos em uma PI. Desta forma, alguns poderiam estar aptos para ser julgados e outros 
não. O antigo CPC não previa uma possibilidade de julgamento parcial do mérito. O CPC/15 permite a prolação 
de sentença parcial em relação a determinados pedidos.  
 
O Legislador autoriza que o Juiz, em havendo pedidos maduros para serem julgados, poderá julgar 
antecipadamente o mérito destes pedidos.  
 
Neste caso a “sentença parcial”, na verdade, é uma decisão interlocutória, pois não resolve 
DEFINITIVAMENTE o processo de forma terminativa.  
 
Sendo decisão interlocutória, caberá AGRAVO, apesar de ser uma decisão interlocutória que resolve o mérito.  
Tendo natureza jurídica de sentença, a fração julgada poderá a ser EXECUTADA de forma individualizada. 
 

Do Julgamento Antecipado do Mérito 
Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: 
I - não houver necessidade de produção de outras provas; 
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 
349. 
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Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito 
Art. 356.  O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: 
I - mostrar-se incontroverso; 
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. 
§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. 
§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar 
parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. 
§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. 
§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em 
autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. 
§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. 
 
20.3.3. Saneamento e Organização do Processo: 
Nesta fase o Juiz exara o Despacho de Saneamento. Neste despacho ele: 
 

- vai verificar se há algum vício sanável ou questões pendentes; 
- fixa os pontos controvertidos, estabelece como e aonde incidirá a atividade probatória (lembres que: 

na fase de especificações das provas as partes pedem a produção de provas); 
- dá abertura para que se comece a produção de provas deferidas por ele; 
- define o ônus da prova; e 
- define AIJ. 

 
QPe QDi QFa O A 
 
Pe Di Fa O A 
 
Questões Pendentes 
Questões de Direito 
Questões de fato – atividade probatória 
Onus 
AIJ 
 
Art. 357.  Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 
organização do processo: 
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; 
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 
admitidos; 
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; 
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; 
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 
 
  



    www.estudodireito.com 
 

 
116 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

21. Fase Probatória:  
Fase em que as partes produzem documentos que comprovam os fatos alegados, com o objetivo de convencer o 
julgador de que os fatos alegados na inicial ocorreram daquela determinada forma. 
O Processo de Conhecimento se baseia precipuamente nas provas, sendo seu objetivo desvendar a realidade 
por meio de provas para convencer o Juiz sobre aquilo que se pede. Busca aplicar a norma de forma objetiva, 
assim sendo, apenas provando que os fatos são verdadeiros é possível gerar o convencimento do Juiz.  

“No processo alegar sem provar é o mesmo que não alegar” 
 
O que se busca PROVAR no processo são os FATOS. 
 
21.1 A Prova – Teoria Geral 
 
21.1.1. Conceito: 
Prova é todo elemento trazido ao processo para contribuir com a formação do convencimento do Juiz a respeito 
da veracidade das alegações concernentes aos fatos da causa. 
 
21.1.2. Objeto da Prova: 
Só são objetos de prova os fatos RELEVANTES e CONTROVERTIDOS. 
 
Somente será objeto de prova os fatos relevantes (fatos que tenha relevância com o caso) e controvertidos 
(não há concordância). Quando não há controvérsia com relação aos fatos não haverá necessidade de produção 
de provas para comprovação desses fatos. 
 
Incontrovérsia: fato, no qual não há concordância quanto aos termos de sua ocorrência 
Relevância: Fatos irrelevantes para a causa não serão considerados provas.  
 
Art. 369, CPC. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa 
e influir eficazmente na convicção do juiz. 
 
O objeto das provas são os fatos, já o direito não se prova. 
 
Art. 376, CPC.  A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o 
teor e a vigência, se assim o juiz determinar. 
 
Art. 374, CPC.  Não dependem de prova os fatos: 
I - notórios; 
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 
III - admitidos no processo como incontroversos; 
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. (Lembre-se da REVELIA) 
 
Art. 370, CPC.  Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 
julgamento do mérito. 
Juiz poderá indeferir a produção de provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.  
 
21.1.3. Destinatário da Prova: 
 
O Destinatário direito da prova é o juiz. Podendo esse indeferir a produção de determinada prova, desde que 
fundamente a falta de necessidade desta. (Art.370 CPC) 
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21.1.4. Ônus da Prova: 
 
Ônus é uma atitude positiva que o sujeito pode adotar no processo afim de evitar o sofrimento de um prejuízo 
processual. 
Dentro da relação processual o dever de provar determinado fato será atribuído a uma das partes.  Aquele que 
não provar aquilo que lhe competia será prejudicado.  
O ônus da prova constitui uma técnica de julgamento. Em uma situação em que um processo carecer de prova 
de determinado fato e isso poderá impossibilitar o juiz de proferir sentença adequada. O magistrado verificará a 
quem competia o ônus da prova, aquele que deveria provar e não o fez esse será prejudicado. 
 
Quando Juiz pega um processo e verifica que não há provas suficientes para julgar, ele terá que utilizar uma 
técnica de julgamento baseado no ônus da prova.  
 
O Juiz não pode se eximir de julgar, então ele fará a seguinte pergunta: 
 
A quem competia provar os fatos? 
R:  

1) Ah! tal fato competia a prova ao Autor. LOGO, como não provou, a sentença deverá prejudicar o Autor. 
 

2) Ah! tal fato competia a prova ao Réu. LOGO, como não provou, a sentença deverá prejudicar o Réu. 
 
Saber quem têm o ônus da prova é importante para orientar as partes sobre quais fatos deverá provar.  
 
A REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA está elencada no artigo 373, CPC. 
 
Art. 373, CPC.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao AUTOR, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao RÉU, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
 
Esta regra estática gera alguns problemas. Assim, em determinadas situações, o Juiz poderá redistribuir o ônus, 
gerando uma regra mais dinâmica do ônus: 
 
A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA 
 
Se o Juiz distribui o ônus da prova, deverá dar um prazo razoável para que quem recebeu o ônus 
 
 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do 
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 
 
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela 
parte seja impossível ou excessivamente difícil. 
 
O Juiz não poderá inverter o ônus se, desta ação, decorrer a impossibilidade da parte que recebeu o ônus se 
desincumbir deste.  
 
Ex: Autor alega que nunca esteve em determinado local (fato negativo indeterminado – prova diabólica – de 
difícil produção). 
Assim, se o Juiz atribuir o ônus ao Réu, a prova diabólica cairá na conta do Réu, gerando o mesmo problema.  
Sendo a prova díficil de produzir para todo mundo, mantem-se a regra do Art. 373.  
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§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: 
I - recair sobre direito indisponível da parte; 
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o proces 
 
21.1.5. Produção Antecipada da Prova: 
ANTES:  Presumia a existência de urgência. 
 
HOJE: ampliação do rol que permite a produção antecipada de provas.  
Art. 381.  A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: 
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na 
pendência da ação; 
Urgência 
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução 
de conflito; 
Para facilitar viabilizar um acordo (autocomposição) 
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 
Verificação da (in)viabilidade da propositura da Ação. 
 Ex: Você quer entrar com uma Ação para pedir a substituição de um carro com um suposto defeito de 
fabricação. Caso não haja o defeito da fabricação, haverá muitas custas pela sucumbência. Neste caso, poderá 
ser solicitada uma Prova Antecipada, a fim de definir, previamente, se há ou não o defeito de fabrição. 
 
21.1.6. Princípio da Comunhão das Provas: 
Uma vez produzidas as provas, elas se comunicam, não importando quem a tenha produzido. 
 
Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 
 
Se a prova for eficaz ela será utilizada mesmo que prejudique aquele que tenha promovido a prova. “A prova 
adere o processo”. Quem produziu não poderá voltar atrás. 
 
21.2. Provas em Espécie 
 
Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda 
que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e 
influir eficazmente na convicção do juiz. 
 
Poderão existir outros meios probatórios que não estão previstos no CPC, desde que sejam legítimos e 
moralmente aceitos.  
 
As especificadas no código são: 
 
21.2.1. Inspeção Judicial (Art. 481 a 484, CPC: 
Trata-se do meio probatório que consiste na percepção sensorial do Juiz sobre pessoas ou coisas, com o 
objetivo de elucidar fatos. 
 
Art. 481.  O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas 
ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa. 
Art. 482.  Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. 



    www.estudodireito.com 
 

 
119 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

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; 
III - determinar a reconstituição dos fatos. 
Parágrafo único.  As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo 
observações que considerem de interesse para a causa. 
Art. 484.  Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto 
for útil ao julgamento da causa. 
Parágrafo único.  O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. 
 
21.2.2. Prova testemunhal (Seção IX, CPC, Art. 442): 
Consiste no relato fático apresentado em juízo por uma pessoa que não é parte no litigo e que tenha 
conhecimento (presenciou) dos fatos litigiosos. 
Testemunha, é a pessoa, capaz e estranha ao feito, chamada a Juízo para depor o que saber sobre fato litigioso. 
 
A testemunha do ouvir dizer não serve para o Direito Civil, ela deve ter presenciado os fatos litigiosos ou ter 
conhecimento deles. 
 
Não há prova mais importante. Eles tem valor na medida que elas possuem o poder de convencimento.  
 
Inadmissibilidade: 
Art. 443.  O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: 
I - já provados por documento ou confissão da parte; 
II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. 
 
Quem pode ser testemunha: 
 
É dever de todo cidadão que não seja parte na causa prestar depoimento dos fatos litigiosos que tenha 
conhecimento, independentemente de sua anuência.  
Incapacidade, impedimento ou suspeição para ser testemunha (Observar os casos) 
A parte contaria pode contraditar uma testemunha.  Arguindo-lhe por meio de provas (inclusive testemunhais) 
que há incapacidade, impedimento ou suspeição. 
 
Art. 447.  Podem depor como TESTEMUNHAS TODAS AS PESSOAS, exceto as INCAPAZES, IMPEDIDAS 
ou SUSPEITAS. 
 
§ 1o São INCAPAZES: 
I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental; 
II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia 
discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções; 
III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos; 
IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. 
 
§ 2o São IMPEDIDOS: 
I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, 
de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de 
causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao 
julgamento do mérito; 
II - o que é parte na causa; 
III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o 
advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. 
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§ 3o São SUSPEITOS: 
I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo; 
II - o que tiver interesse no litígio. 
 
EXCEÇÕES : 
§ 4o Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. 
§ 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá 
o valor que possam merecer. 
 
Como não prestam o compromisso de dizer a verdade, serão considerados INFORMANTES (Não praticarão o 
crime de falso testemunho) 
 
*NÃO PODERÃO NUNCA SER OUVIDOS: interditos por enfermidade mental, cego e surdo. 
 
Crime 343, CP: Crime de Falso Testemunho. 
 
Art. 457.  Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem 
relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. 
§ 1o É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem 
como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com 
testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado. 
 
Contradita: é a forma que a parte tem de recusar a testemunha, arguindo-lhe impedimento, suspeição ou 
incapacidade.  
 
§ 2o Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o § 1o, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará 
o depoimento como informante. 
§ 3o A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, 
decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. 
 
A produção da Prova testemunhal (Art. 450 a 463, CPC): 
 
-Requerimento 
-Intimação da testemunha 
-Realização da Audiência 
 
Prova Pericial (Art. 464 e 465): 
 
Prova documental: 
 
Ata Notarial (Art. 384): 
 
A ata notarial passou a ser regulamentada no CPC/15 como meio de prova nos termos do Art. 384, CPC/15. Por 
intermédio da Ata Notarial o Tabelião irá atestar a existência e o modo de existir de algum fato  
É uma atestação realizada por tabelião. Através desta ata o Tabelião irá atestar fatos que ele presenciou ou tomou 
conhecimento.  
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EXERCÍCIOS:  
 
CASO 1: 
 
QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Mario ajuizou ação indenizatória em face da Loja FREE MAGAZINE com o objetivo de obter reparação pelos 
danos decorrentes da aquisição de um condicionador de ar defeituoso. A demanda foi ajuizada perante a Vara 
Cível da Capital, pelo procedimento comum, onde o autor pretender obter indenização no valor de 20.000,00 
(vinte mil reais). Após a citação, a empresa ré propôs a realização de um negócio processual atípico, reduzindo 
todos os prazos processuais para 05 dias e modificando a distribuição do ônus da prova, o que foi prontamente 
aceito pelo autor. O juiz indeferiu o negócio processual proposto pelas partes sob o fundamento de que viola o 
princípio da ampla defesa. Diante da situação INDAGA-SE:  
 
a) O juiz agiu de acordo com as regras do CPC acerca do procedimento comum?  
 
O novo CPC possibilitar a convenção processuais entre as partes. O Controle jurisdicional deverá ser apenas 
sobre a validade do NJ processual (Art. 190, §ú, CPC). Assim, se o Juiz observar que uma das partes se tornou 
manifestamente prejudicada, poderá declarar nulo este NJ processual.  
No caso concreto, o Juiz não observou as regras do CPC. 
Em tese NÃO. O parágrafo único do Art. 190 do CPC limita a atuação do Juiz em sede de NJ processual. Com 
efeito, a atuação do Magistrado deverá se limitar ao controle de validade das convenções realizadas pelas partes. 
Da leitura do enunciado do caso apresentado não é possível se afirmar a existência de alguma nulidade, 
abusividade ou situação de manifesta vulnerabilidade.  
 
Art. 190, CPC.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 
capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre 
os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 
 
Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste 
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão 
ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 
 
b) A referida demanda poderia ter sido ajuizada nos Juizados Especiais Cíveis?  
Sim. Considerando que a causa não ultrapassa o valor de 40 salários mínimos, teto da competência dos 
Juizados Cíveis, poderia Mário optar por ajuizar sua ação perante o Juizado.  
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. De acordo com o CPC é correto afirmar que:  
 
a) O procedimento comum sumário e ordinário foram transformados em procedimento especial.  
b) A petição inicial não pode mais ser emendada.  
c) Na petição inicial pode haver indicação de interesse em realizar audiência de conciliação ou mediação.  
d) Não pode haver mais indeferimento da petição inicial antes da citação do réu.  
 
2ª Questão. Com relação ao pedido no processo civil, marque a opção incorreta:  
 
a) O pedido deve ser certo e determinado.  
b) É possível pedido alternativo nos casos em que o direito material permite.  
c) A cumulação de pedidos diversos contra o mesmo réu só é possível quando houver conexão.  
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d ) Acumulação de pedidos enquanto cumulação de ação gera economia processual. 
 
CASO 2: 
 
QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Pedro ingressou com uma ação indenizatória em face do Estado de Belo Horizonte pleiteando indenização no 
valor de R$200.000,00, por ter sido incluído, de forma fraudulenta, no quadro societário do Frigorífico Boi Bom. 
A referida fraude foi realizada na Junta Comercial do referido Estado e causou inúmeros transtornos ao autor. O 
juiz da 05ª Vara Fazendária, ao receber a inicial, constatou que existem vários julgados do STJ contrários aos 
interesses do autor e julgou improcedente liminarmente o pedido, antes mesmo de citar o réu. José, advogado de 
Pedro, diante da decisão procurou dois especialistas em Direito Processual Civil para obter um parecer sobre o 
caso. O primeiro especialista apresentou parecer favorável a interposição de recurso, pois a improcedência 
liminar viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88), 
inviabilizando o amplo acesso à justiça. O segundo especialista apresentou parecer no sentido de que embora 
haja a garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, admite-se a limitação dessa garantia em 
algumas hipóteses definidas em lei sem que haja violação do texto constitucional.  
 
a) Considerando a divergência entre os especialistas, qual é o parecer mais adequado de acordo com a 
jurisprudência e a doutrina? 
Não teria sentido eu permitir que um processo se desenvolva, apenas para garantir a inafastabilidade da tutela 
jurisdicional, já sabedor que este processo não possui nenhum amparo jurídico e fatalmente será julgado 
improcedente. 
O parecer mais adequado é o do segundo especialista. A improcedência liminar do pedido, prevista no artigo 
332 do CPC, tem por objetivo evitar o alongamento desnecessário do processo quando já se sabe, desde logo, o 
seu desfecho, observando-se as estritas hipóteses previstas no referido dispositivo legal. Ainda na vigência do 
CPC/73, o STF teve a oportunidade de se manifestar pela constitucionalidade de tal regra. Naquela oportunidade, 
o Supremo se manifestou no sentido de que os princípios constitucionais da inafastabilidade e do contraditório 
podem ser mitigados para se alcançar a prestação justa e equânime da tutela jurisdicional.  
 
b) Existe diferença entre Improcedência Liminar do Pedido e Indeferimento da Petição Inicial ?  
Sim. A improcedência liminar do pedido, prevista no Art. 332, CPC, acarretará na extinção do processo, com 
resolução do mérito, de modo que o direito material discutido estará resolvido, não sendo possível a propositura 
de nova ação judicial idêntica. Já o Indeferimento da Petição Inicial, previsto no art. 330 do CPC, acarretará a 
extinção do processo sem resolução do mérito. Neste caso o processo será extinto por falhas processuais que 
impedem que se alcance o mérito. Em tese, o indeferimento da petição inicial não inviabilizará a repropositura 
da mesma ação, caso superado o vício anterior que ensejou o indeferimento da inicial.  
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. A improcedência liminar do pedido pode ocorrer:  
 
a) apenas quando houver súmula vinculante ou declaração de inconstitucionalidade pelo STF em sentido 
contrário.  
b) em casos de enunciado de súmula do STF apenas.  
c) em casos de enunciado de súmula do STJ apenas.  
d) na hipótese de entendimento firmado em incidente de demandas repetitivas. (Art. 332, III) 
 
2ª Questão. Sobre a audiência de conciliação ou mediação indique a opção correta.  
 
a) Caso não ocorra, resta inviabilizada uma nova marcação para não afetar a celeridade processual.  
b) É optativa, não havendo qualquer sanção para a parte que faltar a referida audiência.  
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c) O não comparecimento acarreta a revelia automática, além de condenação por má-fé processual.  
d) Trata-se dispositivo que tem por objetivo propiciar outros meios para a composição dos interesses das 
partes. 
 
CASO 3: 
 
QUESTÃO DISCURSIVA 
 
O Banco BMD ajuizou ação de cobrança em face de Antônio, pelo procedimento comum, sob o fundamento de 
que o réu não efetuou o pagamento da quantia de 15.000,00 referentes a um empréstimo realizado. Após a 
realização infrutífera da audiência de conciliação, Antônio pretende, através de seu advogado, alegar que:  
a) não reconhece a dívida vez que o empréstimo já foi quitado;  
b) a devolução em dobro do valor pago indevidamente, vez que o banco cobrou número de parcelas maior do que 
o acordado; e 
c) a incompetência territorial do juízo. Diante da situação acima indaga-se:  
 
a) Quais as modalidades de resposta do réu devem ser utilizadas pelo advogado do réu?  
 
R: Deverá o réu apresentar CONTESTAÇÃO com RECONVENÇÃO. Em relação à alegação de que a dívida já 
foi quitada, trata-se de DEFESA DE MÉRITO INDIRETA, onde o réu apresenta fato novo, qual seja, o 
pagamento extintivo do direito do autor. 
Em relação ao pedido de pagamento em dobro, deverá o réu apresentar RECONVENÇÃO, dentro da própria 
contestação, conforme disciplina o artigo 343, CPC.  
Por último, em relação à incompetência territorial, deverá o réu, também na contestação, apresentar preliminar 
processual dilatória Art. 337, II, CPC.  
Cabe ressaltar, que o acolhimento da preliminar não ensejará em extinção do processo e sim a sua remessa para 
o Juízo competente.  
 
b) Caso o réu pretenda alegar sua ilegitimidade para a causa, como deve proceder?  
R: A ilegitimidade para a causa deverá ser arguida por meio de preliminar processual, prevista no Art. 337, XI, 
CPC. Deve ser ressaltado que, nestes casos, deverá o réu indicar quem seria o legitimado, desde que tenha 
conhecimento, sob pena de arcar com as despesa processuais e de indenizar o autor pelo eventuais prejuízos 
conforme Art. 339, CPC. 
 
c) Quais os significados dos Princípios da Eventualidade e Ônus da Impugnação Específica para fins do momento 
processual dos artigos 335 e seguintes do CPC?  
R: O princípio da eventualidade, também chamado de princípio da concentração da defesa, previsto no Art. 336, 
CPC, concentre todas as suas matérias defensivas, em sua contestação, sob pena de preclusão. Com efeito, com 
exceção dos temas elencados no artigo 342, CPC, o autor não poderá deduzir novas teses defensivas depois de 
apresentada sua contestação.  
Em relação ao ônus da impugnação, previsto no Art. 341, CPC, este acarreta para o réu a incumbência de se 
manifestar, sob as matérias de fato narradas na Petição Inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.  
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. Marque a alternativa correta dentre as opções abaixo.  
 
a) O CPC/2015 eliminou a reconvenção, não sendo mais possível ao réu demandar o autor no mesmo processo.  
b) A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça agora é tema de contestação. (Art. 337, XIII) 
c) A contestação no CPC/2015 pode ser oral em qualquer procedimento.  
d) A incompetência absoluta deve ser arguida através de exceção processual.  
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2ª Questão. Quando houver caso de incompetência relativa do juízo e impedimento do juiz, a defesa do réu dever 
ser por:  
a) contestação e exceção respectivamente.  
b) apenas contestação.  
c) apenas uma única exceção de incompetência.  
d) duas exceções autônomas. 
 
CASO 4: 
 
QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Marina realizou uma cirurgia de implante de silicone nos seios na Clínica de Estética Bem Viver. Após a cirurgia, 
Marina identificou que um seio ficou visivelmente maior que o outro. Frustrada com a situação em que foi 
submetida, a paciente promoveu uma ação indenizatória em face da referida Clínica pleiteando indenização por 
danos morais, estéticos e materiais. Embora tenha sido devidamente citada a Clínica não ofereceu a contestação, 
o que foi devidamente certificado pelo Cartório. O juiz decretou a revelia da ré. Diante dessa circunstância indaga-
se:  
 
a) A revelia acarreta necessariamente a procedência do pedido do autor?  
R: A revelia incide sob fatos, gerando uma presunção RELATIVA dos fatos narrados na Petição Inicial. O fato 
de se presumir verdadeira a narrativa do autor, não acarretará necessariamente a procedência do pedido, pois é 
perfeitamente possível que o Juiz, mesmo considerando os fatos verdadeiros, chegue à conclusão diversa daquilo 
que foi pedido pelo autor. Além disso, por se tratar de presunção relativa, poderá ser ilidida por prova em 
contrário.  
 
b) Caso a ré apresentasse contestação admitindo o fato mas arguindo a prescrição, quais seriam as consequências 
processuais?  
R: Considerando que a arguição de prescrição constitui defesa de mérito indireta, onde o réu apresenta fato novo 
extintivo do direito do autor, deverá o Juiz conceder o prazo de 15 dias para que o autor apresente sua réplica, 
conforme determina o Art. 350, CPC.  
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. João é citado em ação proposta por Pedro e realiza contestação alegando falta de pagamento para não 
cumprir com sua parte em contrato firmado pelas partes. Além disso, também aproveitou e está cobrando de 
Pedro determinada soma em dinheiro, oriundo do mesmo negócio jurídico. Marque a opção que indica as 
respostas apresentadas por João nos autos do processo.  
a) contestação e reconvenção em petições distintas.  
b) reconvenção e exceção de contrato não cumprido.  
c) contestação e reconvenção na mesma peça processual.  
d) apenas contestação, mas sem reconvenção ou qualquer exceção.  
 
2ª Questão. A revelia no processo civil é:  
a) ausência de qualquer modalidade de defesa do réu.  
b) o mesmo que efeito da revelia, isto é, toda vez que houver revelia o pedido será julgado procedente.  
c) ausência de contestação.  
d) ausência de comparecimento à audiência de conciliação ou mediação. 
 
CASO 5: 
 
QUESTÃO DISCURSIVA  
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André ajuizou uma ação em face de Paulo para obter a rescisão contratual de determinado negócio jurídico 
firmado entre as partes. Na Petição Inicial André afirma que Paulo descumpriu três cláusulas contratuais distintas, 
causando danos materiais e morais e por tais razões, não mais deseja manter o vínculo contratual, requerendo 
ainda, além de seu desfazimento, o pagamento de multa contratual prevista em cláusula específica. Junta apenas 
documentos comprobatórios e afirma não necessitar de outros meios para sustentar o alegado. André devidamente 
citado oferece Contestação, onde reconhece o fato em que se funda a ação, mas aponta razões e fatos não 
informados por André para tentar justificar seu comportamento contratual em não cumprir o previsto em apenas 
uma das cláusulas citadas, não se manifestando sobre as demais suscitadas na Petição Inicial. Requereu ainda 
depoimento pessoal e de testemunhas que poderão confirmar os fatos por ele narrados. Após a certificação da 
tempestividade da defesa apresentada, os autos vão conclusos ao juiz. A partir do texto acima responda às 
seguintes questões:  
 
a) Caso o Juiz considere pertinente a defesa apresentada por Paulo será possível o julgamento antecipado do 
mérito?  
b) Caso o Juiz entenda que existe fato incontroverso poderá haver julgamento antecipado parcial do mérito.  
 
a) Não. Ao que tudo indica, o réu apresentou defesa de mérito indireta, de modo que, em respeito ao princípio do 
contraditório, o Juiz deverá conceder prazo para que o autor apresente sua réplica, conforme a regra do Art. 350, 
CPC.  No caso em questão, não seria possível o julgamento antecipado do mérito, uma vez que há a necessidade 
de produção de outras provas, existindo uma controvérsia sobre a matéria fática, nos termos do artigo 355, I, do 
CPC, que assevera: 
“Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: 
I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 
 
b) Sim. O Art, 356 do CPC, prevê expressamente a possibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito, 
quando um ou mais pedidos, quando 1 ou mais pedidos mostrar-se incontroverso. Trata-se de técnica de 
fracionamento do julgamento, e tem o objetivo o maior acesso a Justiça e a maior efetividade da tutela 
jurisdicional.   
Caso um ou mais pedidos ou parcela deles mostrar-se incontroverso, o juiz pode proferir decisão interlocutória 
com o julgamento antecipado parcial do mérito, com fundamento no artigo 356, in. I, do CPC, que pode ser 
impugnada por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o §5º do mencionado artigo.   
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. A incompetência absoluta pode ser declarada de ofício pelo Juízo. Tal informação é:  
a) Incorreta, pois deve ser alegada por peça própria de exceção.  
b) Correta, pois são as questões prejudiciais ao julgamento do mérito.  
c) Incorreta, pois deve ser declarada de ofício pelo Juiz.  
d) Correta, pois se trata de questão preliminar e matéria de ordem pública que pode ser alegada pelas partes ou 
declarada pelo juiz em momento de saneamento do processo. 
  
CORRETO: CPC, Art. 337, § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. 
GABARITO: Letra “d” 
 
2ª Questão. A respeito do direito de se manifestar em réplica no processo civil é correto afirmar que:  
a) é um direito constitucional e independe da resposta do réu.  
b) depende do teor da resposta do réu e necessita de decisão do juiz.  
c) não foi mantido no CPC.  
d) ocorre apenas quando existe questão preliminar suscitada na contestação. 
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CORRETO: CPC, Art. 350.  Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este 
será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. 
GABARITO: Letra “d” 
 
CASO 6: 
 
QUESTÃO DISCURSIVA  
 
Max adquiriu um notebook, marca Optmus prime, com objetivo para preparar suas aulas de filosofia. No entanto, 
o computador, com apenas 03 semanas de uso, deu pane no sistema o que levou Max ajuizar a demanda em face 
do fabricante pleiteando a substituição do note mais indenização pelos transtornos sofridos, vez que não obteve 
sucesso nas tentativas de solucionar administrativamente o conflito. O juiz, na fase instrutória, distribuiu de forma 
dinâmica o ônus da prova determinando que o autor produza prova suficiente sobre o alegado na inicial. Diante 
dessa decisão indaga-se:  
 
a) O juiz agiu em conformidade com as regras sobre a distribuição do ônus da prova?  
b) Considerando a regra geral do ônus da prova, como ordinariamente deve ser distribuído o ônus?  
c) É possível a utilização de prova produzida em outro processo no caso acima? Quais os critérios para utilização 
dessa espécie de prova?  
 
a) O juiz não agiu de forma correta, pois trata-se de relação de consumo, sendo o autor considerado 
hipossuficiente. Portanto, o magistrado deveria ter decidido pela inversão do ônus da prova em favor do autor, 
em observância ao que diz o art. 6º, VIII, do CDC, combinado com o art. 373, §1º, do CPC. 
 
b) Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega, conforme se depreende do art. 373, incs. I e II, do CPC, que 
prevê: 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 
 
c) Sim. O novo CPC regulamentou a prova emprestada, o que já vinha sendo admitido a longo tempo pela doutrina 
e jurisprudência. Para que seja utilizada a prova emprestada o Art. 372, CPC exige a observância do contraditório, 
a fim de que as partes possam se manifestar sobre aquela prova transportada.  
 
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. O princípio do livre convencimento motivado traduz a ideia de que:  
 
a) o juiz tem liberdade para apreciar e decidir a causa, mas deve fundamentar apenas as sentenças que resolvem 
o mérito.  
b) a motivação interna de convencimento do magistrado legitima sua decisão, não havendo necessidade de 
externar nas decisões judiciais fundamentação específica da fonte jurídica para o julgamento.  
c) as partes tem total liberdade para convencer o juiz dos fatos jurídicos materiais e processuais.  
d) se houver súmula vinculante, não haverá necessidade de interpretação e decisão fundamentada do caso.  
 
GABARITO: Letra “a” 
CORRETO: CPC, Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a 
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 
 
2ª Questão. Marque a opção correta:  
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a) A parte que alegar direito municipal em juízo poderá ter que provar o teor e vigência, se assim determinar o 
juiz.  
b) O juiz não pode dispensar a prova, mesmo em fatos notórios.  
c) Após recente decisão do STF, agora é possível a produção forçada de provas, desde seja o último recurso ou 
expediente para se chegar à sentença de mérito.  
d) A prova documental pode ser arguida como falsa a todo e qualquer tempo, não havendo preclusão a respeito 
de documentos que já poderiam ter sido juntado aos autos. 
 
GABARITO: Letra “a” 
CORRETO: CPC, Art. 376.  A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário 
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. 
 
CASO 7: 
 
QUESTÃO DISCURSIVA  
 
Carla está desesperada e conversa com Dra. Suzana (sua advogada) que a principal testemunha de seu caso e que 
deverá comparecer em audiência de instrução futura (mês seguinte) foi hospitalizada para passar por 
procedimento cirúrgico de alto risco em no máximo 3 (três) dias, conforme atestou o médico em documento 
próprio. Existe sério risco de morte, ou mesmo de vida com sequelas cerebrais diversas. O tempo de espera é 
apenas para os trâmites técnicos e administrativos para a cirurgia, pois se trata de evento futuro e certo. Dra. 
Suzana lamenta o ocorrido com Carla, mas informa que nada pode fazer, pois o CPC não prevê mais a medida 
cautelar existente no CPC/73, talvez no máximo peticionar nos autos informando do ocorrido e requerendo o 
adiamento da audiência para aguardar a melhor recuperação da testemunha enferma, ou mesmo conseguirem uma 
testemunha substituta. Releia e interprete o texto acima para responder aos seguintes questionamentos:  
 
a) Está correta a informação jurídica prestada pela Dra. Suzana?  
b) É possível que Atas Notariais possam atestar ou documentar a existência de fatos jurídicos materiais e servirem 
de meio probatório em Juízo?  
 
a) Não. O CPC/15 manteve a possibilidade da produção antecipada de provas conforme se observa do Art. 381, 
CPC.15. Em verdade, o CPC/15 ampliou as hipóteses de realização da produção antecipada de provas, mantendo, 
entretanto, o seu cabimento em caso de risco de perecimento da prova, o que se mostra presente no enunciado 
apresentado. Dessa forma, poderia Carla requerer a oitiva da testemunha de forma antecipada assegurando que a 
comprovação dos fatos não se torne impossível ou muito difícil.  
 
b) Sim. A ata notarial passou a ser regulamentada no CPC/15 como meio de prova nos termos do Art. 384, 
CPC/15. Por intermédio da Ata Notarial o Tabelião irá atestar a existência e o modo de existir de algum fato  
É uma atestação realizada por tabelião. Através desta ata o Tabelião irá atestar fatos que ele presenciou ou tomou 
conhecimento.  
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. Considerando as regras do Código de Processo Civil é correto afirmar que:  
 
a) no âmbito dos juizados especiais cíveis estaduais será agora possível produzir provas mais complexas, além 
de documental, depoimento pessoal e testemunhal.  
b) no âmbito do procedimento comum e de acordo com o princípio da concentração dos atos processuais, em 
regra as provas devem ser requeridas e produzidas em momentos pontuais, sob pena de preclusão, salvo casos 
especificados em lei.  
c) as provas documentais somente podem ser juntadas na audiência de instrução e julgamento.  
d) a ata notarial está formalizada como meio probatório, mas não houve previsão de prova emprestada.  
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GABARITO: Letra “b”. 
 
2ª Questão. A prova realizada através de exame de DNA:  
 
a) é obrigatória para a parte contrária, pois trata-se de dignidade na pessoa humana.  
b) não é obrigatória, mas pode geral consequências para quem não se submete ao mesmo.  
c) não pode mais ser determinada pelos juízes, sob pena de violação de direito constitucional.  
d) deve obrigatoriamente ser seguida pelo juiz. 
 
GABARITO: Letra “b”. 
O Art. 231 e 232 do CC trata da realização de exames médicos. Em uma ação de investigação de paternidade o 
autor tem que provar que o réu e pai. Quando o Pai se recusava, não havia provas. Assim, o Judiciário, evitando 
que o réu se eximisse de fazer o exame, afirmou que ele não precisa fazer o exame, mas será presumida a 
parternidade.  
 
CASO 8: 
 
QUESTÃO DISCURSIVA  
 
A Administradora Joia Rara Ltda está em litígio com a empreiteira Obra Boa Ltda, contratada para reformar 
apartamento específico e não consegue se conformar com a decisão do juiz que indeferiu requerimento formulado 
por seu advogado para realização de prova pericial que comprovasse a má prestação dos serviços prestados, além 
da não prestação de outros. O juiz indeferiu o pleito, alegando já existir nos autos o requerimento tempestivo (e 
deferido) do advogado da Administradora Joia Rara sobre produção de provas (documental e testemunhal), não 
havendo agora, em outro momento processual, possibilidade de novo requerimento para meio probatório distinto. 
O advogado da Administradora Joia Rara Ltda discorda da posição do juiz e pretende recorrer da decisão de 
qualquer jeito, pois vislumbra violação legal e constitucional no caso. Releia e interprete o texto acima para 
responder aos seguintes questionamentos:  
 
a) Está correta a posição juiz em relação ao momento requerimento de produção de provas?  
b) Quais as diferenças entre prova pericial e inspeção judicial?  
 
a) O CPC /15 em diversos momentos trata sobre o momento adequado para produção de provas é certo que, 
sempre que houver fundamento para se requerer a produção de novas provas, especialmente em relação a fatos 
novos ou desconhecidos no momento processual ultrapassado, a tendência é pela aceitação em preservação ao 
devido processo legal e amplo acesso à justiça. é bom ressaltar que o próprio Art. 435 do CPC autoriza a juntada 
de documentos novos no processo, mesmo que já ultrapassada a fase para tanto. 
 
b) Prova Pericial: prevista no Art. 464 do CPC consiste em exame, vistoria ou avaliação realizados por um perito 
que detenha conhecimento técnico, toda vez que, para o julgamento da causa, se necessitar de tais conhecimento 
específicos que o Juiz não é detentor.  
Inspeção Judicial: prevista nos art. 481 a 484, CPC, é o meio de prova  em que o próprio Juiz terá contato direto 
sob pessoas ou coisas, com o fim de esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa 
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. A respeito da confissão judicial e outras provas no CPC, marque a opção correta:  
 
a) A confissão judicial deve ser exclusivamente espontânea, podendo a extrajudicial ser provocada.  
b) A confissão judicial poderá sempre ajudar ou prejudicar os litisconsortes.  
c) A parte não é obrigada a depor sobre fatos que coloquem sua vida em perigo.  
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d)A parte quando realiza confissão pratica um ato irrevogável.  
 
2ª Questão. Ainda a respeito das provas e o CPC, responda:  
a) A exibição de documento ou coisa pode ser ordenada por juiz de direito.  
b) O documento público faz prova apenas de sua formação, mas não dos fatos descritos.  
c) Quando a lei exigir documento público como da substancia do ato, nenhuma outra prova, por mais especial 
que seja, poderá suprimir sua falta.  
d) Apenas considera-se autor do documento particular aquele que o fez e assinou, além de reconhecer firma, sob 
pena de quebra da presunção de autoria. 
 
GABARITO: Letra “c”. 
Art. 406, CPC 
 
CASO 9: 
 
 
QUESTÃO DISCURSIVA  
 
André e Lívio figuram respectivamente como autor e réu em ação de cumprimento contratual que tem como 
objeto a prestação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado. O contrato foi firmado pelas 
partes e vinha sendo cumprido normalmente, até que em determinado mês, sem nenhuma razão específica, 
Lívio deixou de realizar o serviço. Após realizar duas notificações, André optou pelo Poder Judiciário para 
tentar resolver seu problema. O advogado de André distribuiu a petição inicial com a opção de não realizar 
audiência de conciliação ou mediação. Após a citação e apresentação de defesa, o Juiz determina a realização 
de Audiência de Instrução e Julgamento e intima as partes envolvidas. Releia e interprete o texto acima para 
responder aos seguintes questionamentos:  
 
a) Considerando que a audiência a ser realizada tem por finalidade instruir e proporcionar condições técnicas 
para o julgamento do Juiz, é possível ainda haver espaço para a conciliação ou mediação?  
 
b) O que significa dizer que a audiência de instrução e julgamento é una e indivisível ?  
 
a) Sim, pois a mediação e conciliação podem ser tentadas não só nas audiências, mas a qualquer momento que 
o juiz vislumbre a possibilidade de obtenção de êxito. 
 
b) O que significa dizer que a audiência de instrução e julgamento é una e indivisível?  
Resposta: Significa dizer que o referido ato processual é único, ainda que por qualquer motivo não se alcance a 
sua conclusão no mesmo dia de seu início. 
 
QUESTÕES OBJETIVAS  
 
1ª Questão. Sobre a audiência de instrução e julgamento é incorreto afirmar:  
 
a) A apresentação de razões finais escritas (memoriais) independe complexidade da causa, nos termos da lei.  
b) A AIJ pode ser adiada em casos especiais.  
c) Finda a instrução, o juiz deve dar a palavra ao advogado do autor e réu, além do Ministério Público, quando 
for o caso.  
d) Se houver antecipação ou adiamento da audiência os advogados ou sociedade de advogados será intimada. 
 

GABARITO: Letra “a”. 
 
 2ª Questão. A AIJ serve para:  
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a) apenas para produzir provas em juízo, pois não pode haver conciliação.  
b) instruir o juiz, preparando-o para futuramente decidir.  
c) instruir o juiz, mas também pode haver conciliação.  
d) apenas para produzir prova de depoimento pessoal e testemunhal, pois as demais podem ser juntadas aos 
autos. 
 
GABARITO: Letra “c”. 
 
  


