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QUAL A PRETENSÃO DAS PARTES?

❖AUTOR? Pedidos (tutela) ver petição inicial “dos pedidos” !!!!

❖RÉU? extinção da ação / improcedência+ provas + sucumbência

Quer Quer algo mais?reconvenção (plus na consTesTação = preTensão aTiva)

TEM OUTRA OPÇÃO PARA O RÉU? SIM, AÇÃO AUTONÔMA!

*duas ações (dentro de 1) = 2 custas, 2 honorários etc.

*reconvir é necessário CONEXÃO (art. 55, comum o pedido ou a causa de pedir)

*MOMENTO DE APRESENTAÇÃO? Junto com a defesa

*permite-se até litisconsórcio!

* NÃO CABE RECONVENÇÃO NAS AÇÕES DE
NATUREZA DÚPLICE, MUITO MENOS NAS EXECUÇÕES!!



SENTENÇA resumida proc. 1025125-52.2019.8.26.0562

Vistos. Cuida-se de ação indenizatória movida por EDSON contra JOSIAS. Basicamente,
afirmam que residem no mesmo condomínio e que vem sendo vítimas de acusações, ameaças e
injúrias praticadas pelo Requerido razão pela qual pretendem ser indenizados pelos danos morais.
Com a inicial vieram os documentos .... Regularmente citado, o Requerido apresentou sua
contestação arguindo preliminares. No mesmo ato, aliás, formulou pedido reconvencional por
entender que foi submetido à constrangimento em razão de condutas praticadas pelos
Requerentes, entendendo ser merecedor de indenização por danos morais. ... A reconvenção foi
distribuída ... Há réplica ... Os Requerentes Reconvindos apresentaram ainda contestação à
reconvenção. As partes especificaram provas. O processo foi saneado ... Em audiência de instrução
.., foi colhida a prova oral.

É o relatório. Encerrada a instrução, passo desde já ao julgamento da lide. O Requerido
teria lhes ofendido, acusado e ameaçado ... passado a ofender moralmente Edson, com os
seguintes adjetivos: "puto", "seu viado", "filho da puta" (sic), isto em alto tom de voz... Assim, há
prova robusta de que de fato o Requerido ofendeu o Requerente.

Confira-se, em caso semelhante: TJSP Apelação 1006823-68.2018.8.26.0704

De outra banda, não há como se reconhecer que o Requerente Reconvindo tenha
praticado qualquer ato ilícito capaz de gerar direito à indenização em favor do Requerido
Reconvinte, tratando-se de mero exercício regular do direito.

Pelo exposto e diante do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido movido pelo Requerente e faço para condenar o Requerido a indeniza-lo
pelos danos morais que lhe causou, com o pagamento da quantia de R$ 5.000,00... JULGO
IMPROCEDENTE o pedido movido pelo Requerente reconvindo (autor-reconvinte) e, por outro
lado, julgo extinto o processo em ambos os casos com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. Pela sucumbência na ação principal arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do
pedido indenizatório... Pela sucumbência na ação reconvenção, arcará Requerente Reconvinte com
o pagamento das custas e despesas processuais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
reconvenção... PRI.



RECONVENÇÃO - FUDAMENTO art. 343 CPC
NATUREZA DE PETIÇÃO INICIAL – art. 319 CPC

É uma demanda (ação) PROPOSTA PELO réu
contra o autor (no mesmo processo em que está
sendo demandado).

DICA: CONTRA-ATAQUE com processamento
simultâneo da ação original e da reconvenção (a ideia é
ter 1 sentença para as duas ações, exceto indeferimento
da reconvenção).

*incidente processual que amplia o objeto litigioso!

*ações de natureza dúplice?

NOME DAS PARTES

réu-demandante = reconvinte

autor-demandado = reconvindo



DA RECONVENÇÃO

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.

RESPOSTA AUTOR-DEMANDADO

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será
INTIMADO, na pessoa de seu advogado, para
apresentar RESPOSTA no prazo de 15 dias.

RECONVENÇÃO TEM NATUREZA AUTÔNOMA DA 1ª AÇÃO

§ 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.



RECONVENÇÃO PROPOSTA (OU DIRECIONADA) POR TERCEIRO - Art. 343

§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.

§ 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

SUBSTITUTO PROCESSUAL (EX: sindicato, ação civil pública, falecimento da parte etc.)

§ 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.

CONTESTAÇÃO + (OU NÃO) RECONVENÇÃO (PEÇA ÚNICA)

§ 6º O RÉU PODE PROPOR RECONVENÇÃO
INDEPENDENTEMENTE DE OFERECER CONTESTAÇÃO.

Ex.: acidente dano material não contesta e o réu
promove uma ação por danos morais.



Art. 286. Serão DISTRIBUÍDAS POR DEPENDÊNCIA
as causas de qualquer natureza:.. parágrafo único.
Havendo... reconvenção... mandará proceder à respectiva
anotação pelo distribuidor.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção...

Art. 324. O pedido deve ser determinado... § 2º O disposto neste artigo
aplica-se à reconvenção.

É POSSÍVEL EMENDAR A RECONVENÇÃO? (sim e não!?)

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de
pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a
possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o
requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. aplica-se o disposto neste artigo à
reconvenção e à respectiva causa de pedir.



PROCEDIMENTO COMUM (art. 318 CPC, tudo é comum, exceto previsão contrária)

PROCEDIMENTO ESPECIAL (artigos ou lei próprias)

RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO?

PROCEDIMENTO COMUM= SIM!!!

- RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO? PROCEDIMENTO ESPECIAL= NÃO!! Exemplo:

AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 CPC - PROCEDIMENTO

ESPECIAL: ação conhecimento – ATALHO – execução.

RESUMO:

Uma Reconvenção na ação monitória: PODE!

RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO:  NÃO!

Art. 702: ação monitória... § 6º Na ação monitória
admite-se a reconvenção, SENDO VEDADO o
oferecimento de reconvenção à reconvenção.



RESUMO DA RECONVENÇÃO

MOMENTO / PRAZO: da contestação

FORMA: capítulo da contestação

COMPETÊNCIA: Juiz da causa

PARTES: réu-reconvinte e autor-reconvindo

CABIMENTO: conexão com a causa originária

FUNDAMENTO DA PEÇA: art. 343 do CPC

FATOS: relação jurídica ou fática mantida entre as partes e direito do autor-reconvindo

DIREITO: justificar conexão e cabimento da reconvenção

PEDIDO: intimação do autor reconvindo para apresentar resposta no prazo legal; procedência da

reconvenção; sucumbência em custas e honorários; recolhimento de custas etc.

PROVAS: requerer produção de provas

VALOR DA CAUSA: regra geral – VIDE ART. 292 CPC



DA REVELIA
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado REVEL

e presumir-se-ão verdadeiras as ALEGAÇÕES DE FATO formuladas
pelo autor.

“a revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação”

Revel = presunção relativa de veracidade de fatos (e não direito);

ATENTE: mesmo com a revelia, o autor pode (deve) produzir provas!

MATÉRIA CONTROVERSA NOS PROCESSOS:

“DE DIREITO”: “quantum indenizatório”;

“DE FATO”: “passou no farol vermelho?”; “ofendeu?”

EXEMPLOS:

1- uma ação por danos morais será julgada procedente em caso
de revelia? NÃO. OBS: o quantum da indenização pertence ao juiz
(quantum é matéria de direito)!

2. negativação de nome com diversos apontamentos! (matéria de direito)



PRESUNÇÃO RELATIVA JURIS TANTUM

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 (vide art. 406 CPC);

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis
ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

DICA: revelia não é presunção absoluta; não deixar de comprovar os fatos alegados!



SENTENÇA TJSP 0006481-62.2022.8.26.0016.

Relatório dispensável (Lei 9.099/95).

A presente ação é improcedente. A requerida,
devidamente citada para os termos da ação e para apresentar
a defesa que, porventura tivesse, quedou-se inerte, apesar de
cientificada da implicação que tal ato causaria. Não
compareceu ao ato por mera opção. Assim, tornou-se revel
e, como se sabe, a revelia tem o condão de tornar
incontroversos os fatos articulados pelo autor. Todavia, esta
regra não é absoluta, cabendo ao Juiz analisar, caso a caso,
a credibilidade da versão apresentada pelo requerente e
determinar, se necessário, a colheita de provas. Na hipótese
dos autos isto não se faz necessário... Ocorre que a viagem
não aconteceu por que a esposa do autor estava grávida.
Ora, pelo que consta da inicial, não houve falha na prestação
de serviço por parte da requerida...

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial e declaro o feito EXTINTO, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há verbas de
sucumbência, nos termos do artigo 54, da Lei 9.099/95.



PRAZOS PARA O REVEL

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha
patrono nos autos fluirão da DATA DE PUBLICAÇÃO do
ato decisório no órgão oficial.

INTERVENÇÃO DO REVEL

Parágrafo único. O revel poderá intervir no
processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em
que se encontrar.

QUESTIONAMENTOS:

Revel pode apelar?

Pode participar de eventual prova pericial???

SIMMMMM!!!!



DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 

E DO SANEAMENTO

Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz
tomará, conforme o caso, as PROVIDÊNCIAS
PRELIMINARES constantes das seções deste Capítulo.

-Início a fase de saneamento do processo

-Análise de matérias de ordem pública

-Deve sanar (eventuais) vícios (sanáveis)

-Ou Extinguir o feito



DA NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA

Art. 348. 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. 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.

REVEL “ATRASADINHO”...

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.



ATRIBUIÇÃO DO RÉU: DO FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR

Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, este será
ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a
produção de prova.

RÉPLICA

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias
ENUMERADAS no art. 337, o juiz determinará a oitiva
do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a
produção de prova.

MATÉRIA DE ORDEM PRELIMINAR – ART. 337

TRÉPLICA = réu se manifesta sobre a réplica



CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES SANÁVEIS

Art. 352. Verificando a existência de irregularidades
ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção
em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.
Principio da Primazia do julgamento do mérito. Exemplo: juntada procuração, guia de custas etc.

ENCERRAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

Art. 353. Cumpridas as providências preliminares
ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá
julgamento conforme o estado do processo...

ATENTE:

REVELIA: o que é? Quais efeitos consequências?
Limite temporal da revelia?

RECONVENÇÃO: o que é? Natureza jurídica?
Requisitos?



MODELO MANDADO DE CITAÇÃO

ATENTE:

1-FINALIDADE 2-PRAZO 3-VEDADO ART. 340 CPC



ESTRUTURA CONTESTAÇÃO

ENDEREÇAMENTO juiz da causa

QUALIFICAÇÃO (apenas se houver retificação ou complementar inicial)

ADVOGADO (nome, OAB, e-mail e endereço)

FUNDAMENTO art. 335 e ss. do CPC

TERMO TÉCNICO “apresentar” CONTESTAÇÃO

FATOS (fatos resumidos, dicas: “alegada dívida”, “suposto crédito”)

PRELIMINARES

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – TEXTO: “conforme artigo ... do Código Civil a pretensão do

autor está prescrita porque ..., portanto, requer a extinção do processo com resolução de mérito conforme

artigo 487, II, do Código de Processo Civil”

MÉRITO

QUESTÕES INCIDENTAIS: denunciação da lide; chamamento ao processo; pedido contraposto ou

RECONVENÇÃO (SE HOUVER)

PEDIDO: extinção da causa ou a regularização; no mérito, improcedência; questão incidental denunciação

da lide ou chamamento ao processo; sucumbência e produção de provas.



-





1- Prova: FGV - 2018 - TJ-AL - Técnico Judiciário - Área Judiciária

No procedimento comum, a via pela qual o réu pode

manifestar pretensão própria, CONEXA com a ação principal ou com

o fundamento da defesa, é:

A- exceção;

B- reconvenção,

C- querela nullitatis;

D- impugnação ao cumprimento de sentença

E- embargos;



2- Prova: Avança SP - 2020 - Câmara de Vinhedo - PR - Procurador Jurídico

No que se refere ao instituto da revelia, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a

alternativa correta:

I – A presunção de veracidade decorrente da revelia não admite prova em contrário.

II – Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de

publicação do ato decisório no órgão oficial.

III – O revel pode intervir no feito em qualquer fase do processo, sendo-lhe, no

entanto, vedada a produção probatória.

A- Apenas o item I é verdadeiro.

B- Apenas o item II é verdadeiro,

C- Apenas o item III é verdadeiro.

D- Apenas os itens I e III são verdadeiros;

E- Todos os itens são verdadeiros;

DICAS:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato

formuladas pelo autor.

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.



3- Prova: FGV - 2016 - MPE-RJ - Estágio Forense

Sobre a revelia, é correto afirmar que:

A- será decretada se o réu não contestar a ação, embora possa

ser relevada caso a peça defensiva seja apresentada no quinquídio

subsequente ao decurso do prazo legal,

B- não levará à presunção de veracidade das alegações de fato

constantes da inicial, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

C- obrigará o juiz a acolher o pedido formulado pela parte

autora, em razão da presunção de veracidade das alegações de fato

constantes da inicial,

D- impedirá, após a sua decretação pelo juiz, que o réu revel

intervenha no processo.

E- impedirá que o juiz reconheça algum vício de ordem pública,

como a carência de ação.



4- Órgão: Prefeitura de Paço do Lumiar - MA

Há revelia quando o réu, citado, não comparece em juízo,

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor,

desde que:

A- Havendo pluralidade de réus, algum deles conteste a ação,

B- O litígio verse sobre direitos indisponíveis,

C- A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento

que a lei considere indispensável à prova do ato,

D- As alegações de fato, formuladas pelo autor, estiverem de

acordo com a prova constante dos autos.



5- Prova: VUNESP - 2020 - AVAREPREV-SP - Procurador Jurídico

Adriano, ao desviar de um buraco no asfalto com seu veículo, colidiu com o carro de

André, que estava estacionado na mesma rua. Inconformado, André decidiu propor ação de

reparação de danos morais em face de Adriano, REQUERENDO A QUANTIA DE R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais). Adriano foi devidamente citado, mas, entendendo absurdo o pedido, não

apresentou contestação.

Diante da situação hipotética, considerando o entendimento dos tribunais superiores,

Adriano:

A- é revel e, por isso, o juiz deverá julgar procedente a ação e condená-lo ao

pagamento do valor requerido por André.

B - é revel, mas a revelia não irá produzir o efeito de presunção de veracidade dos

fatos alegados por André, uma vez que a ação trata sobre direitos indisponíveis.

C - é revel e, por isso, deve-se presumir a veracidade quanto aos danos narrados na

petição inicial, no entanto, a presunção de veracidade não alcança a definição do quantum

indenizatório indicado pelo autor,

D - não é revel, considerando se tratar de direitos indisponíveis;

E - não é revel, uma vez que por entender absurdo o pedido, entende que as

alegações de fato formuladas pelo autor são inverossímeis;



6- Prova: VUNESP - 2018 - Prefeitura de São Bernardo do Campo - SP - Assistente Jurídico

Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão

da data:

A- da juntada do edital nos autos.

B- de publicação do ato decisório no órgão oficial,

C- da expedição do edital.

D- da intimação por hora certa;

E- de disponibilização do ato decisório no órgão oficial;



7- Prova: VUNESP - 2018 - TJ-SP - Juiz Substituto

Se o réu não ofertar contestação:

A- a sentença de mérito não se submeterá à eficácia preclusiva

da coisa julgada,

B- o juiz não poderá alterar de ofício o valor da causa,

C- a revelia imporá o julgamento antecipado do mérito,

D- A revelia implicará aceitação da jurisdição estatal e renúncia

ao juízo arbitral.

Dica: Art. 337, § 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.



8- Prova: FCC - 2018 - MPE-PB - Promotor de Justiça Substituto

A presunção de veracidade decorrente da revelia processual é:

A- absoluta em matéria patrimonial e relativa quando se referir a

direitos indisponíveis,

B- absoluta e diz respeito à matéria de fato e de direito,

C- relativa e diz respeito somente à matéria de direito,

D- absoluta, mas diz respeito apenas à matéria de direito,

E- relativa e diz respeito somente à matéria fática.

Dica: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato

formuladas pelo autor.



9- Prova: MPE-GO - 2016 - MPE-GO - Promotor de Justiça Substituto

Em relação a reconvenção no NCPC, pode-se afirmar que:

A- Na reconvenção, o polo ativo deverá ser o réu, não sendo

permitido incluir terceiro como reconvinte.

B- A ação e a reconvenção necessariamente deverão ser julgadas

na mesma sentença para evitar decisões conflitantes.

C- Na reconvenção, o reconvindo deverá ser o autor da ação, não

admitindo a existência de litisconsórcio deste com terceiro.

D- O réu poderá propor reconvenção independentemente do

oferecimento da contestação;

Atente: art. 343, § 6º CPC



10- Prova: FAFIPA - 2016 - Câmara de Cambará - PR - Procurador Jurídico

Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para

manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o

fundamento da defesa. Acerca da reconvenção, assinale a alternativa

CORRETA.

A- Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de

seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias.

B- A reconvenção pode ser proposta contra o autor e seu

litisconsorte, sendo vedada contra terceiro.

c - o réu pode propor reconvenção independentemente de

oferecer contestação.

D- A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que

impeça o exame de seu mérito obsta ao prosseguimento do processo

quanto à reconvenção.



11- Prova: IBFC - 2017 - TJ-PE - Oficial de Justiça

O fenômeno da reconvenção é verificado em Direito Processual

Civil, sendo considerado um instrumento importante para a defesa. A

respeito desse tema, podemos dizer que é vedada a reconvenção

quando proposta.

A - sem conexão com a ação principal

B- Independentemente do oferecimento de contestação

C- Em alinhamento com um dos fundamentos da defesa

D- Por réu em litisconsórcio

E- Em face de terceiro



12- Prova: VUNESP - 2018 - IPSM - Procurador

A reconvenção poderá (DEVERÁ):

A - ser conexa com o fundamento da defesa,

B- impedir a revelia.

C- proporcionar prazo em dobro para a defesa.

D- ser proposta sem o valor da causa;

E- substituir a contestação;



13- Prova: CESPE - 2018 - STJ - Analista Judiciário - Judiciária

Acerca do procedimento comum, julgue o item que se segue.

Havendo mais de um réu, se apenas um deles deixar de

contestar a ação, sobre este incidirão os efeitos da revelia.

Certo  Errado



14- Órgão: Prefeitura de Campos do Jordão - SP Prova: IPEFAE - 2020 - Prefeitura de Campos do Jordão - SP - Advogado

Margarida ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face

da Empresa de ônibus Transporte Legal. Na inicial alegou que a empresa não apenas

extraviou suas bagagens, como a expôs a constrangimento e humilhação. Citada, a

Empresa ré deixou correr o prazo para contestação in albis.

Considerando o caso narrado, assinale a alternativa incorreta:

A- Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data

de publicação do ato decisório no órgão oficial.

B- A empresa ré poderá intervir no processo em qualquer fase, mas deverá

recebe-lo no estado em que se encontrar.

C- a empresa ré será considerada revel e presumir-seão verdadeiras as

alegações de fato formuladas por Margarida, à exceção, entre outras hipóteses, se o

litígio versar sobre direitos disponíveis.

D- Matéria de ordem pública, no entanto, reconhecível de ofício, poderá ser

alegada pela empresa ré, mesmo após a decretação da revelia.



15- Prova: VUNESP - 2018 - Prefeitura de Bauru - SP - Procurador Jurídico

O réu, ao receber a citação, além de defender-se acerca da lide

que lhe foi proposta pelo autor, pode, também, formular pretensão

contra este último, por intermédio da chamada reconvenção, sobre a

qual, procedimentalmente falando, é possível asseverar que:

A- não são devidos honorários advocatícios.

B- na sua oferta deverá constar valor da causa,

C- o réu estrangeiro que a apresentar e residir fora do Brasil

prestará caução suficiente ao pagamento das custas arcadas pela parte

contrária, em caso de sucumbência.

D- não há necessidade do juiz mandar proceder à respectiva

anotação pelo distribuidor, de sua propositura, pois não ocorre

ampliação subjetiva da relação jurídica processual.

DICA: ATENTE ART. 292 CPC



OAB – SEGUNDA FASE DIREITO CIVIL aplicada em 05/05/2019: Julia dirigia seu veículo na Rua 001, na cidade do

Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida, na qual também se envolveu o veículo de Marcos. O acidente lhe

gerou danos materiais estimados em R$ 40.000,00, equivalentes ao conserto de seu automóvel. Marcos, por

sua vez, também teve parte de seu carro destruído, gastando R$ 30.000,00 para o conserto.

Diante do ocorrido, Julia pagou as custas pertinentes e ajuizou ação condenatória em face de Marcos,

autuada sob o nº 111 e distribuída para a 8ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,

com o objetivo de obter indenização pelo valor equivalente ao conserto de seu automóvel, alegando que

Marcos teria sido responsável pelo acidente, por dirigir acima da velocidade permitida. Julia informou, em

sua petição inicial, que não tinha interesse na designação de audiência de conciliação, inclusive porque já

havia feito contato extrajudicial com Marcos, sem obter êxito nas negociações. Julia deu à causa o valor de

R$ 1.000,00.

Marcos recebeu a carta de citação do processo pelo correio, no qual fora dispensada a audiência inicial

de conciliação, e procurou um advogado para representar seus interesses, dado que entende que a

responsabilidade pelo acidente foi de Julia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de

ocorrência, e que ultrapassou o sinal vermelho. Entende que, no pior cenário, ambos concorreram para o

acidente, porque, apesar de estar 5% acima do limite de velocidade, Julia teve maior responsabilidade, pelos

motivos expostos.

Aproveitando a oportunidade, MARCOS PRETENDE OBTER DE JULIA INDENIZAÇÃO EM VALOR

EQUIVALENTE AO QUE DISPENDEU PELO CONSERTO DO VEÍCULO. Marcos não tem interesse na realização

de conciliação.

Na qualidade de advogado(a) de Marcos, elabore a peça processual cabível para defender seus

interesses, indicando seus requisitos e fundamentos, nos termos da legislação vigente. Considere que o

aviso de recebimento da carta de citação de Marcos foi juntado aos autos no dia 04/02/19 (segunda-feira), e

que não há feriados no mês de fevereiro. PEÇA? PRAZO? ENDEREÇAMENTO? DEFESA: PRELIMINAR E MÉRITO? PEDIDOS?



GABARITO OAB: PEÇA PROCESSUAL: contestação (art. 335 do CPC) com reconvenção (Art. 343 do CPC)

PRAZO: 15 dias úteis (Art. 219 do CPC) a partir da juntada do AR relativo à carta de citação (Art. 335 e Art. 231, inciso I, CPC) dia 25/02/19.

ENDEREÇAMENTO 8ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - processo nº 111

DEFESA: PRELIMINAR: incorreção do valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido por Julia, nos termos do Art. 292,

inciso V, do CPC (ou seja, R$ 40.000,00). MÉRITO da contestação, deverá indicar como os fatos ocorreram, defendendo a ausência de

responsabilidade pelo acidente, porque não praticou ilícito (Art. 927 e Art. 186 do Código Civil), imputando à Julia a responsabilidade exclusiva

pelo acidente. Subsidiariamente, deve defender a responsabilidade concorrente de Julia (Art. 945 do CC) + RECONVENÇÃO, deverá reiterar a

responsabilidade de Julia, e demonstrar os prejuízos sofridos com o conserto de seu veículo, comprovando-o com notas fiscais e comprovantes

de pagamento dos R$ 30.000,00, para comprovar a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil).

PEDIDOS: improcedência do pedido de Julia, ou subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente, reduzindo-se o valor da indenização.

Deve requerer também a procedência do pedido reconvencional + PROVAS + VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO R$ 30.000,00


