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Processo e procedimento 
Procedimento comum e procedimentos especiais 
 
Processo 
O Estado Poe á disposição das partes três espécies de tutela jurisdicional: 
- Cognição: quando a lide é pretensão contestada, havendo necessidade de definir a vontade concreta da lei para 
a solução, o processo é o de conhecimento ou cognição que deve culminar por uma sentença se mérito que 
contenha a resposta ao pedido formulado pelo autor. 
- Execução: se a lide é pretensão insatisfeita, pois o direito do autor está previamente definido em lei – líquido, 
certo e exigível, o processo usado é o de execução, solução através da forma prática. 
- Cautelar: quando antes da solução da lide há, em razão da duração do processo, o risco de alteração no 
equilíbrio das partes. Portanto, possui a função de conservar o estado de fato e de direito, com caráter provisório 
e preventivo para que a prestação jurisdicional não venha a se tornar inútil. Medida para afastar o perigo de dano 
antes da solução do processo principal. 
 
Procedimentos 
É o sinônimo de rito processual, “o modo e a forma por que se movem os atos no processo” (Amaral Santos). 
 
No processo de cognição: o procedimento comum será aplicando quando não houver previsão legal de um 
procedimento especial. E ainda se subdivide ordinário (aplicado para as causas que não seja previsto nem o 
procedimento sumário – considerado especial, nem algum procedimento comum) e sumário (causa em razão da 
matéria e do valor). 
 
Procedimentos especiais: jurisdição contenciosa e voluntária 
Contenciosa: solução dos litígios. São as atividade que configuram as ações executivas “latu sensu” (Humberto 
Theodoro). Ex: ações possessórias, divisórias, demarcatórias, de depósito. 
 
Voluntária: administração judicial de interesses privados não litigiosos, considerado apenas uma “coordenação 
formal de atos não processuais” (Frederico Marques). Ex: autorizações judiciais para venda de bens de menores, 
nomeação de tutores. 
 
Esquema do procedimento ordinário 
- petição inicial 
 
- deferida a PI, segue para a citação do réu (213 - ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se 
defender), que poderá responder ou não o pedido (297 – o réu poderá oferecer, no prazo de 15 dias, em petição 
escrita, a contestação, exceção e reconvenção). 
 
- verificação da revelia (319 – se o réu não contestar, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, 
salvo hipótese do 320 onde havendo pluralidade de réus um deles contestar; versar sobre direitos indisponíveis; 
PI não estiver acompanhada de instrumento público e 324 – se o réu não contestar a ação e verificar que não 
ocorreu a revelia, o juiz mandará o autor especificar as provas que pretenda produzir na audiência). 
Se houver contestação o juiz examinará a questões preliminares e determinará as providencias como no 326 
quando o réu opuser impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 10 
dias, facultando-lhe a produção e provas oral 
 
- cumprindo as questões preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá “julgamento conforme 
o estado do processo” podendo ser: extinção do processo, sem julgamento de mérito (autor não tenha 



diligenciado o saneamento das falhas apontadas pelo juiz), julgamento antecipado da lide (não houver 
necessidade de mais provas) ou saneamento do processo (ainda houver de realizar perícia ou provas orais) 
 
- antes da realização das provas (perícia ou testemunha), há uma audiência especial de tentativa de conciliação 
(se a causa versar sobre direito indisponíveis). Trata-se de audiência preliminar, que se presta, na falta de acordo, 
para fixar o objetolitigioso e deferir as proas que lhe sejam pertinentes 
 
- se o processo não foi extinto nas providencia preliminares e se não houver julgamento antecipado da lide, nem 
se alcançar a solução conciliadora, será realizado audiência de instrução e julgamento, quando se concentrar a 
conciliação das partes, coleta das provas orais, debate oral e prolação da sentença de mérito. 
 
Fases: 
 
POSTULATÓRIA 
Fase que compreende a PI, formulado pelo autor, para retirar o Estado da inércia a citação do réu e a eventual 
resposta deste, pois pode encerrar-se sem esta ultima, caso o demandado não faça uso de sua faculdade 
processual de defender-se em tempo hábil. 
 
A resposta do réu pode ser a contestação (questões preliminares e de mérito), reconvenção (forma de contra 
ataque, assim além do autor rechaçar o pedido do autor também formula contra ele um pedido diferente, de 
sentido contrário aquele que provocou a abertura do processo) ou exceção (refere-se a incompetência do juízo, 
ou ao impedimento ou suspeição do juiz, geram incidentes que correm em autos próprios, apensados aos do 
processo principal, com efeito suspensivo). 
 
Ademais a impugnação da contestação, reconvenção e exceção se localizam ainda neta fase. 
 
Petição inicial:  
A função jurisdicional só é exercida mediante provocação da parte interessada, assim nenhum juiz prestará tutela 
jurisdicional se não for provocado. 
 
Requisitos 282 e 283. 
 
Art.282: a petição indicará: 
I - endereçamento com o instituto da competência (juiz ou tribunal, a que é dirigida). 
- espaço de 10 a 15 linhas para o despacho, carimbo. 
II- [nome], [qualificação – prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residencial, vem, à procura de Vossa 
Excelência, por sua advogada que a esta subscreve (doc 1), propor AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DANOS em face de 
[nome], [qualificação – mesmas caracteristicas do autor], pelos motivos de fato e de direito a seguir articulados. 
Aqui usamos os elementos, condições e pressupostos da ação. 
 
III – II - DOS FATOS. Vão variar conforme cada situação, mas serão apresentados os fatos e os fundamentos 
jurídicos do pedido. 
O autor indica o direito subjetivo que pretende exercitar contra o réu e apontar o fato onde ele provém. Não 
deve apontar somente o fato material ocorrido, como também atribui-lhe um nexo jurídico capaz de justificar o 
pedido constante da inicial. 
 
IV – o pedido com suas especificações. 
Demonstra o fato e o fundamento jurídico. 
III - DO DIREITO. Dos fatos jurídicos, o direito que foi lesado. 
Aqui falamos de direito material, quem traz é o direito civil, tributário, administrativo. 
A cada fato que lesar ou ameaçar um direito material eu vou formular um pedido com suas especificações. 
 



Vai pedir duas medidas ao juiz: 
- uma sentença (pedido imediato) 
- tutela especifica ao seu bem jurídico que considera violado ou ameaçado (pedido mediato) 
 
*Lembrando que fundamento legal (artigos) é diferente de fundamento jurídico (o direito que a parte possui, a 
ligação do ato com a consequência decorrente ligados para que haja um direito lesado). 
 
III - DO PEDIDO. Quando o juiz julga o pedido ele tem natureza de sentença. 
 
VI - IV – DAS PROVAS. Questões de ordem processual. 
Não basta o autor apenas alegas os fatos, tem a necessidade de indicar os meios de provas de que se vai servir, 
pois lhe é incumbido o ônus da prova de todos os fatos pertinentes a sua pretensão. 
 
VIII - V – DOS REQUERIMENTOS. Esfera processual. Juntada de mandado, de prova tal.  
O autor, ao propor a ação, vai requerer a citação do demandado. 
Confundir o pedido com o requerimento não leva ao indeferimento da PI, mas mostra o desconhecimento. 
 
V - Dá-se à causa o valor de R$______,00 
 
Art. 283: “A PI será instruída com os documentos indispensáveis á propositura da ação”. 
Todos os documentos que são indispensáveis para quem postula deve ser acostada a PI. A PROVA DOCUMENTAL 
já tem que ser juntada na petição inicial. Não somente a prova papel escrito, mas também foto, desenho, 
ilustração, cd. 
 
Despacho da PI 
Art. 284: se o juiz verificar que a PI não preenche os requisitos exigidos nos art. 282 e 283, ou que apresenta 
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, ele determinará que o autor a emende, 
ou a complete, no praz de 10 dias – saneamento da petição. 
- se o autor não cumprir a diligencia, o juiz indeferirá a PI. 
 
 
Art. 285: a petição será distribuída ao juiz, se estiver tudo correto na PI, o juiz despachará, ordenando a citação 
do réu para responder – deferimento da petição. 
 
Não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. 
 
 
PETIÇÃO INICIAL 
Pedido 
Pedido imediato – declaração, condenação, constitutiva. É o que vem antes, é a tutela jurisdicional. É a pretensão 
de um sentença. 
Ex: provimento jurisdicional, declarada a culpa do réu e que seja condenado. 
 
Pedido mediato – é o bem da vida. A pagar 1.000,00 pela colisão do carro. 
Todo o pedido mediato tem que ser certo e determinado. 
Quando se trata do pedido mediato está no art. 286, CPC: o legislador coloca o “ou” e na verdade a leitura tem 
que ser cumulativa, pois o pedido tem que ser certo (expresso) “e” determinado (refere-se aos limites de 
pretensão). 
Porém, é lícito formular pedido genérico. 
 
Pedido genérico 



Só cabe quando se trata de pedido mediato, bem da vida ( hipóteses do art. 286), nunca vai ser pedido imediato, 
pois há sempre se ser determinada com uma condenação, uma constituição, uma declaração, uma execução. 
 
Quando o pedido for genérico e não for possível ao juiz obter elementos para proferir uma sentença liquida, 
gerará uma sentença ilíquida, assim é primeiro liquidar essa sentença e depois se chegar ao valor exato para a 
satisfação do credor. 
 
Pedido cominatório – art. 287 
Se o autor pedir que seja imposta ao réu abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato 
ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária como meio de coagi-lo a cumprir o 
determinado. 
 
Tem cabimento na sentença condenatória definitiva e na antecipação de tutela. 
Impõe uma sanção para o cumprimento dessa sentença. Art. 287: paga e multa diária de 1000,00 por dia. 
 
Pedido alternativo – art. 288 
 A obrigação a que se sujeitou o réu puder ser cumprida de forma alternativa. Assim se o réu realizar qualquer 
uma das prestações satisfaz a obrigação. 
Escolha do cumprimento da obrigação cabe ao devedor.  
 
Pedido subsidiário – art. 289. 
É licito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não 
podendo acolher o anterior. 
Cumulação eventual. Entregue 100 sacas de arroz tipo 1 e na impossibilidade me conformo com a entrega de 100 
sacas de arroz tipo 2. O autor expressa uma sequencia de pedidos, em escala de interesses. Só vai acolher o 
segundo se o primeiro não for possível. 
 
Pedido nas prestações periódicas – art. 290 
Há casos em que a obrigação se desdobra em várias pretensões  periódicas, como alugueis, juros e outros 
encargos – obrigações de trato sucessivo. 
Se o devedor no curso do processo deixa de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação, 
enquanto durar a obrigação. 
Relações jurídicas de trato sucessivo (aluguel, pensão alimentícia etc). 
 
Trata-se de pedido implícito. Ex: ação de despejo por falta de pagamento, se a mora se dá após vencimento de 
outros alugueis, além daqueles relacionados na inicial, deverá a emenda compreender todas as prestações 
vencidas até o momento do pagamento.  
 
Pedido de prestação indivisível – art. 291 
Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que ano participou do processo receberá a sua 
parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. 
 
Cumulação de pedidos – art. 292 
É possível, mas temos regras. Quando é possível cumular um pedido? 
Art. 292, parágrafo 1°, CPC. 
- Compatibilidade (e não excludentes): os pedidos precisam ser compatíveis entre sim. 
- Competência – o juiz tem que ser competente para julgar todos os pedidos cumulados. Ex: investigação de 
paternidade (vara da família) e colocar o nome do pai (vara civil) – portanto incompetente. 
- o tipo de procedimento deve ser adequado para todos os pedidos. Em regra só é possível a cumulação de 
pedidos quando o houver uniformidade de procedimentos para todos eles, mas se o autor adotar o procedimento 
ordinário, poderá haver cumulação, porém jamais em processos diferente (de execução e de conhecimento). 
 



Interpretação do pedido – art. 293 
O pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais. 
O pedido é interpretado de forma literal, ao juiz não cabe nenhuma interpretação, ele vai ter que julgar 
exatamente o que esta escrito. Se eu não pedir o juiz não vai julgar, não pode subentender que no contexto da 
petição estou pleiteando tal coisa. 
 
Art. 20 – pedidos implícitos – juros legais moratórios e não os convencionais – correção monetária não depende 
de pedido expresso. 
 
Art. 264 – antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo a sua conta as custas acrescidas em razão 
dessa iniciativa. 
 
 
FASE POSTULATÓRIA - PETIÇÃO INICIAL 
 
VALOR DA CAUSA 
Serve para definir o procedimento, a competência relativa, valor das custas, honorários, definir a sucumbência, a 
condenação. Tem um grande reflexo processual. Toda causa civil tem valor! 
 
Regras/ critérios para atribuir valor a causa:  
Art. 258 – a todo causa será admitido um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. 
Sempre vai existir um valor. 
 
Art. 259 – o valor da causa constará sempre da PI e será: 
- na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação 
- havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente a soma dos valores de todos eles. 
- sendo alternativos os pedidos, o de maior valor. 
- se houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. 
- quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negocio 
jurídico, o valor do contrato. 
- na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais, pedidas pelo autor. 
- na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estima oficial para lançamento do imposto. 
 
Art. 260 – quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor e umas e 
outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo 
indeterminado, ou por tempo superior a um ano. 
Se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações. 
 
Art. 261 -  Se o valor for lançado incorreto, cabe ao réu impugnar o valor da causa, no prazo da resposta (15 dias). 
Sem efeito suspensivo, pois não para o andamento do processo, a impugnação estará em apenso (pois trata de 
um incidente processual, não tendo nada a ver com o objeto da lide), ou vindo o autor no prazo de 5 dias. Em 
seguida o juiz, sem suspender o processo, determinará no prazo de 10 dias o valor da causa. 
 
Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído á causa da PI. 
 
Resposta do réu 
Após a propositura da ação, o rei é citado para vir a responder ao pedido de tutelo jurisdicional formulado pelo 
autor. Não quer dizer que o demandado tenho o dever ou a obrigação de responder. 
 
O réu poderá permanecer omisso (revelia), reconhecer o pedido do autor (extinção do processo) ou colocar-se 
em antagonismo com o autor (oposição). 
 



REVELIA 
O réu citado pode contestar. Porque pode? Porque o processo não tem preocupação com a contestação em si e 
sim dar a oportunidade do processo de forma devida, dando a oportunidade. 
 
Se o réu não se manifestar, deixando de oferecer resposta à ação, ele vai sofrer os efeitos da revelia. Pode ser 
tanto quando o réu não comparecer ao processo no prazo da citação como quando, comparecendo, deixa de 
oferecer contestação. 
 
Art. 319 – a falta de contestação por parte do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 
autor. Não é porque o réu não contestou que simplesmente são verdadeiros. Assim o autor não fica 
descomprometido em provar os fatos que alega no pedido. 
 
Na esfera processual consiste no fato do réu não ser mais intimado das decisões e dos atos processuais. Nada 
impede do réu intervir na relação processo (“intervir no processo em qualquer fase”), mas assumirá a fase do 
processo em que se encontra. 
 
Não quer dizer que a revelia implique em automático julgamento de procedência do pedido, pois pode muito 
bem estar a relação processual viciada por defeito como estar ausentes os pressupostos processuais e condições 
da ação. 
 
 
EXCEÇÃO 
Art. 320 (exceção) - se o réu deixar de apresentar a contestação sofre os efeitos da revelia. No entanto, ele é 
revel em determinadas situações, mas não sofre os efeitos que a revelia produz em três situações: 
- havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, afinal defesa é comum a todos – litisconsórcio 
unitário. 
- direitos indisponíveis (ação de investigação de paternidade – inerente à personalidade) 
- exigência da lei, no sentido de que o autor deveria ter juntado já na PI documento público exigido pela lide 
(direito de propriedade, se discute com a matrícula do imóvel, um instrumento público e deve ser acostado junto 
já com a PI). 
 
Art. 321 
Ainda que ocorra a revelia o processo já se formou (a partir da citação a lide já se estabiliza. Com ou sem resposta 
o fenômeno processual é o mesmo). Desta forma, o autor não poderá alterar/ mexer no pedido, nem demandar 
declaração incidente. 
Exceção: promover outra citação do réu, a quem será assegurado o direito de responder em 15 dias. 
 
Art. 322 
Revelia só vai acontecer com a falta de contestação 
Mas pelo 297 a repsosta do reu pode ser constesação reconvenção... 
 
Reconhecimento da procedência do pedido 
Art. 269: haverá resolução do mérito quando o réu reconhecer o pedido do autor. 
 
É um fato que leva ao julgamento antecipado da lide, com solução do mérito. 
O reconhecimento do pedido não se confunde com confissão (meio de prova). 
 
CONTESTAÇÃO 
É o instrumento processual utilizado pelo réu para opor-se, formal  ou materialmente, à pretensão deduzida em 
juízo pelo autor. 
Nada mais é do que contra atacar as razões do autor para a demanda não seu acolhido. 
 



Poderá: 
-atacar a relação processual apontando-lhe vícios que a invalidem ou tronem inadequada ao fim colimado pelo 
autor ou; 
- atacar o mérito da pretensão do autor; 
* direta: ataca o fato arguido ou suas consequências jurídicas 
* indireta: réu reconhece a existência e eficácia do pedido jurídico alegado pelo autor, mas invoca outro fato novo 
que seja impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 
 
 
Conteúdo e forma 
Art. 300: compete ao autor alegar na contestação, toda a matéria de defesa (formal e material), expondo as 
razões de fato e de direito, especificando as provas que pretende produzir.  
Aqui encontramos o principio da eventualidade e da concentração 
 
Ademais, se alguma arguição defensiva deixar de ser apresentada no momento da contestação,impedido estará 
ele, de levantá-la em outros momentos ulteriores do procedimento (preclusão), salvo (art. 303) alegações: 
- relativas a direito superveniente: réu adquirir por herança 
- competir ao juiz conhecer delas de oficio 
-por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo 
 
Art. 301: antes de discutir o mérito, compete ao réu alegar as preliminares da contestação como inexistência ou 
nulidade da citação, incompetência absoluta, inépcia da petição inicial, perempção,litispendência, coisa julgada, 
conexão, incapacidade da parte, convenção de arbitragem, carência de ação, falta de caução ou de outra 
prestação que a lei exigir como preliminar. 
 
Art. 302: cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos alegado pelo autor, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos “não impugnados”, salvo: 
- quando não for admissível a confissão (direito indisponíveis – personalidade e estado da pessoa) 
- se a PI não estiver acompanhada de instrumento público que a lei considerar da substancia do ato  
- quando os fatos estiverem em contradição com a defesa, considerado em seu conjunto (se baseio minha defesa 
de que não estava no local em que ocorreu o ato ilícito, implicitamente estarão impugnados todos os demais 
fatos que pressuponham a minha presença). 
 
 
RECONVENÇÃO  
Nada mais é do que a ação do réu contra o autor, proposta no mesmo feito em que esta sendo demandado.O réu 
volta formulando um pedido. 
 
Enquanto na contestação ele contra ataca os argumentos do autor, na reconvenção ele entra com uma ação em 
face do autor, ou seja, a natureza da reconvenção é de ação. Assim, ambas as partes, em consequência, passam a 
atuar reciprocamente como autores e réus. 
 
Fundamento: literalmente o principio da economia processual. 
 
Vai ingressas com a contestação e vai entrar com uma reconvenção (uma segunda peça) e deve ser apresentadas 
simultaneamente. 
A reconvenção é mera faculdade, dessa forma se for dada sua omissão por parte do réu, nenhum prejuízo 
decorrerá 
 
Se possui natureza de ação estará subordinada aos pressupostos: 
- condições da ação: possibilidade jurídica, legitimidade das partes e o interesse processual. 
- Art. 315:  



Legitimidade das partes: só poderá haver a reconvenção quando as partes do processo principal forem as 
próprias partes. 
Competência: necessidade do juízo ser competente para ambas 
Procedimento: compatibilidade procedimental, pois se for uma ação de um rito e outra de outro, cada uma anda 
de um jeito.  
Assim quando tivermos a reconvenção o juiz julgará na mesma sentença a ação e a reconvenção (art. 318), 
produzindo uma única sentença. 
Conexão: a reconvenção tem que ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Pode ser 
conexa por ter identidade no objeto ou identidade na causa. 
 
São processos autônomos embora caminhem junto. 
O réu pode se utilizar desse caminho, mas poderá usar uma via autônoma (afinal tem como ter a reconvenção 
sem a existência da contestação, ex: réu que não tem como negar a falta de pagamento de uma prestação vai 
poder, no entanto, ter direito de cobrar multa contratual por descumprimento por parte do autor de outra 
prestação relacionada ao mesmo contrato, ai então a reconvenção terá vida própria e no quesito contestação 
será revel e nela sucumbirá). 
 
Art. 316: A reconvenção é autuada em apenso (será juntada nos autos – diferente da exceção que é uma 
autuação a parte), o autor será intimado na pessoa do seu advogado (não é uma citação, pois já tem patrono 
constituído nos autos), para apresentar a resposta/ contestá-la no prazo de 15 dias. 
Critica: contestar? Se o autor é réu na reconvenção isso vale dizer que caberia a ela também os meio de resposta 
do art. 297 (contestação, exceção e reconvenção)?  
Ai a lei omite!!! Existe reconvenção da reconvenção? 
Prof. diz que tecnicamente é possível sim, mas na pratica é complicado existir isso. 
 
Art. 317: a desistência da ação, ou a desistência de qualquer causa que a extinga, não obsta ao prosseguimento 
da reconvenção. 
Sendo a reconvenção uma outra ação, a extinção do processo sem julgamento do mérito, no que se relaciona ao 
pedido do autor, em nada afeta a relação processual decorrente do pedido reconvencional, uma vez que a ação e 
a reconvenção, embora caminhe, juntos, são independentes, devem ser considerado “per se”. 
E por outro lado, a desistência da reconvenção ou sua extinção, sem apreciação do mérito, também não atinge 
em nada a marcha do processo principal. 
 
 
EXCEÇÃO 
Em sentido amplo, abrange toda e qualquer defesa que tenda a excluir da apreciação judicial o pedido do autor, 
seja no aspecto formal, seja no material. 
Fala-se, portanto, em exceções de mérito e exceções processuais. 
 
O sentido escrito, usado no art. 297, diz que exceção é o incidente processual destinado à arguição da: 
- incompetência relativa do juízo 
- suspeição ou impedimento de juiz. 
O Juiz tem que ser imparcial e quando ele for suspeito ou impedido é usada a exceção, podendo ainda ser 
alegado a qualquer tempo. 
 
Tanto a exceção por incompetência e impedimento ou suspeição se iniciam por petição de qualquer uma das 
partes e dão lugar a um procedimento apartado, que corre em apenso aos autos principais. 

 Quando o Juiz tiver uma incompetência relativa, a exceção só pode ser manejada pelo réu e no prazo da 
resposta. 
 
Art. 304: diz que o legislador viajou legal! Arguir a incompetência por qualquer parte? 
Isso só é possível na incompetência absoluta! 



 
Art. 305: esse exercício pode ser exercido a qualquer tempos, cabendo a parte oferecer exceção no prazo de 15 
dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, o impedimento ou a suspeição. 
 
Art. 306: o efeito que a exceção traz no processo é a suspensão.  
Isso quer dizer que também suspende o prazo. 
 
Exceção de incompetência relativa -> só poderá ser arguida pelo réu no prazo da resposta/ defesa! 
Exceção de impedimento ou suspeição -> autuada em apenso e o juiz não pode indeferir de plano.  
Se o juiz reconhecer ele se afasta e remete os autos ao seu substituto legal. 
Se ele não reconhecer a exceção, produz suas razões (dentro de 10 dias) e os autos são remetidos ao Tribunal 
para análise.  
Se o tribunal não acolher a exceção, vendo que não tem fundamento legal, será arquivado; se o tribunal acolher a 
exceção o juiz vai arcar com todas as despesas do processo, por ter acontecido isso mandado remeter o autos ao 
seu substituto legal. 
 
 
FASE SANEADORA 
 
Encontraremos medidas que devem ser tomadas após a resposta do réu e que se destinam a encerrar a fase 
postulatória do processo. 
 
O juiz recebe o processo e pode julga o processo no estado em que se encontra. 
Findo o prazo de resposta do réu, os autos são conclusos ao juiz, que conforme o caso poderá, no prazo de 10 
dias, determinar uma das seguintes providencias: 
1) Verificando efeitos da revelia: o juiz passará diretamente à fase decisória e proferirá o julgamento 
antecipado da lide. 
 
Art. 330: o juiz neste momento do processo o juiz recebe o processo (até esse momento não trabalhou) e ao 
receber vai verificar se foi apresentada a contestação (se houve ou não a revelia) se recebe e viu que não foi 
contestado já temos o julgamento antecipado da lide. 
Pedido foi contestado, vai verificar se é caso de prova oral ou técnica, se concluir que não é preciso já julga 
também. 
 
2) Se não ocorrer os efeitos da revelia o juiz determinará, ao autor que especifique as provas que serão 
produzidas em audiência (art. 324) 
 
3) Admitir pedido de declaração incidental de questão prejudicial (art. 325) 
 
 
DECLARATÓRIA INCIDENTAL: 
Temos que relembrar das ações de conhecimento como declaratória, constitutiva e condenatória. 
O que visa uma ação declaratória? 
Tem como objetivo declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou autencidade de um 
documento ou falsidade de um documento.  
O efeito, portanto, será ex tunc (retroage, pois se a relação jurídica existe, retroagem desde o seu nascimento). 
 
Menino houve sempre da mãe que é filho do Pelé, o menino vai lá e pleiteia alimentos. Pelé se defende dizendo 
que não tem relação com o menino, ou seja, contesta direito que constituiu fundamento do pedido, assim a lei 
permite ao autor (menino) entre com uma ação declaratória incidental pedindo a investigação de paternidade 
provando que há sim relação entre eles, durante o percurso do processo, não significando que vai alargar o 
pedido, pois o pedido continua o mesmo. 



Ou seja, quando o réu contestar o fundamento que da base para o pedido o juiz intima o autor para caso queira 
apresentar uma Ação Declaratória Incidental (incidentalmente – só para aquele processo, efeitos endo 
processual). 
 
Se ele não entrar com a ADI, não será acolhido o pedido do autor. Basta fazer um exame de DNA! Sim, mas isso 
dentro da investigação de paternidade e não de alimentos. 
 
Ação de cobrança o réu diz que realmente pegou o dinheiro, mas diz que já pagou anexando o comprovante 
(apresentando fato modificativo, impeditivo ou extintivo). O juiz chama o autor para se manifestar (replica), se o 
autor apresentar documento novo poderá ter até uma tréplica. 
Bem como as preliminares, onde o juiz vai ouvir o autor e analisar se vai acolher ou não. 
 
4) Determinar a ouvida do autor em 10 dias, sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu 
direito, invocado pelo réu na contestação (art. 326) 
 
5) Determinar a ouvida do autor, em 10 dias sobre as preliminares do art. 301, quando forem arguidas pelo 
réu; ou mandar suprimir em prazo nunca superior a 30 dias as irregularidades ou nulidades sanáveis que 
encontrar (art. 327). 
 
A atividade saneadora é uma atividade permanente que consiste em preparar o processo para um julgamento 
válido, quando possível, ou extingui-lo quando o juiz verificar que não reúne os requisitos necessários para o 
julgamento da lide. 
 
Ocorrendo as hipóteses do art. 267 ( extinção do processo sem resolução do mérito), art 269 (resolução do 
mérito), art. 301 (inexistência ou nulidade de citação; incompetência absoluta) haverá extinção ou julgamento 
antecipado (art. 331). 
 
Art. 331: Se for caso de direito ou de direito e de fato que não dependem de prova técnica e oral ele vai julgar. A 
fase instrutória só vai realizar se houver necessidade da prova técnica e oral, então para que marcar uma 
audiência para ouvir testemunhas. 
 
Se houve necessidade de prova técnica ou oral ele vai marcar a audiência de conciliação (se tratar de direito 
disponível), se houver acordo homologa e extingue com mérito.  
Não sendo possível passa para o saneamento do processo (etapa do processo continuo, não é uma fase fechada. 
Significa limpar o processo, para que a sentença possa produzir efeitos). 
 
Não havendo acordo (conciliação) o juiz estabelecerá os pontos controvertidos do processo. 
§2°: são os pontos do processo que ainda estão em debate e dependem da prova técnica e oral. O que não estiver 
controvertido não será mais objeto de provas. 
Ex: empréstimo de dinheiro. O réu diz na hora de contestar que não há divida e não que não há o mútuo. Então o 
objeto de provas não vai ser se houve ou não o contrato e sim sobre a questão se houve dívida ou não, esse será 
um dos objetos para se provar. 
 
§3°: se a discussão for apenas de direito ou de direito e fato não tem necessidade de prova. Se for de direito e de 
fato mais de prova documental, “sinto muito, mas seu momento já foi”, depois dessa fase é questão de analisar 
provar técnica ou oral. 
 
Na audiência: haverá solução de mérito quando as parte transigirem, ou seja, quando houve a conciliação, dessa 
forma será homologada. 
 
Não obtida a conciliação, o juiz fixa os pontos controvertidos, decide as questões processuais pendentes (art; 301 
– antes de discutir o mérito na contestação), defere a produção de provas. 



 
Efeito da decisão saneadora:  matérias sobre condições da ação e pressupostos processuais pode ser revista na 
sentença. Não opera a preclusão. 
Matéria privada – prescrição – preclui. 
  


