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1- Introdução: 
 
Com o Código em vigor, é possível ver como os magistrados estão aplicando o novo 

código. Ademais, constatar que a realidade se mostra bastante diferente das situações 
apresentadas em alguns livros, faltou um pouco dessa visão realista do operador do direito. Todos 
estão refletindo sobre este novo diploma legal. 
 

2- Resposta do réu: 
 

Depois da audiência de conciliação e mediação, se não houver acordo, temos o 
termo inicial para a apresentação da defesa do réu, presente no artigo 335. Um dos casos é quando 
não há acordo, primeiro dia útil seguinte após a audiência infrutífera de conciliação e mediação. 
Existem outros casos que não cabe mencionar agora. 

A defesa do réu pode ser apresentada por contestação. O código anterior previa a 
possibilidade de apresentar por meio de contestação, exceção e reconvenção. Também tínhamos 
previsão de impugnação ao valor da causa, assim como previsão na Lei 1.060/1950, que teve 
alguns artigos revogados, tínhamos a impugnação à gratuidade de justiça. O novo código manteve 
a contestação, eliminou-se a exceção; o impedimento e a suspeição devem ser apresentados por 
simples petição, artigo 146. A incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de 
contestação. O código manteve a reconvenção, presente no artigo 143, pôs fim a impugnação ao 
valor da causa, que deve ser apresentada em preliminar de contestação. Se não for ventilado, não 
gera preclusão, pois o juiz pode, a qualquer momento, de ofício, corrigir o valor da causa, como se 
vê no artigo 292, § 3º. A impugnação à gratuidade de justiça também desaparece. Se estiver no 
prazo de contestação, o réu pode arguir esta matéria em preliminar de contestação.  

É importante definir contestação e reconvenção, que o Novo Código estabelece. 
 
a) Contestação:  

 
 A contestação tem prazo de 15 dias, como se vê no artigo 335, além do termo inicial, 

que seria o primeiro dia útil após a audiência de conciliação e mediação infrutífera. Os dias são 
contados em dias úteis. Este prazo pode ser ampliado em algumas hipóteses, como no caso de 
litisconsórcio com dois procuradores diferentes, como se vê no artigo 231. Esse artigo não se aplica 
a processo eletrônico. Temos a Defensoria Pública e a Fazenda Pública no polo passivo, o prazo 
pode ser ampliado para 30 dias. Escritórios modelos também possuem prazo em dobro. 

A forma da contestação está presente, por exemplo, no artigo 336, que expressa o 
princípio da eventualidade, em que o réu precisa trazer todas as teses defensivas na contestação. 
Esse principio sofre mitigação no artigo 342, que quando é possível ao réu trazer novas teses 
defensivas, por matéria ou fato superveniente, podendo ser por simples petição, em momento 
posterior, complementando as teses. O artigo 337 cuida das questões preliminares, que são defesas 
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de cunho processual e compete ao réu alega-las, muitas vezes, o juiz vai acolher uma destas teses e 
extinguir o processo sem resolução do mérito. Devido à importância, o réu deve destaca-las de 
início. Duas delas não podem ser conhecidas de ofício, como convenção de arbitragem e 
incompetência relativa, todas as demais podem ocorrer, como se vê no artigo 337, § 5º. Se não 
forem apresentadas, perdem o efeito, pois o juízo relativamente competente se torna 
absolutamente competente, assim como a questão da arbitragem, entende-se que houver renúncia 
ao mecanismo arbitral.  

É importante lembrar-se da ilegitimidade passiva, o réu pode não ser parte legítima, 
pode ter trocado os nomes. O réu pode contestar e em preliminar pode alegar, o autor será 
intimado para falar a respeito. Pode emendar a inicial para excluir o réu primitivo e adicionar o 
réu correto, para que seja citado da forma adequada. Terá que pagar honorários advocatícios 
(artigo 338 e 339) neste caso, obrigatoriamente para o réu primitivo.  Se ficar na dúvida o autor, 
colocam-se os dois. 

A contestação pode ser antecipada (artigo 218, § 4º). Artigo 340 – que pontua se você 
pretende alegar incompetência absoluta, não precisa aguardar a audiência de conciliação e 
mediação. É óbvio que deve ser antecipada a contestação. É preciso ter cuidado, pois fala em 
contestação o referido artigo, seria bom para o advogado do réu, apresentar a contestação e não 
mera petição, como segure a literalidade do artigo 340. A contestação além de trazer as teses 
defensivas, precisa impugnar especificamente o que se alega, por exemplo: que você avançou o 
sinal, entre outros, presente no artigo 341, o ônus da impugnação especificada. O parágrafo único 
apresenta casos em que se dispensa esta impugnação, como no caso do réu citado por edital. Ele 
não compareceu, a Defensoria Pública exercerá a tarefa de curador especial, pode contestar de 
maneira especial. Este parágrafo apresenta ainda que o Defensor Público poderá contestar de 
maneira genérica em qualquer hipótese, contudo, não se pode interpretar literalmente. Quando se 
está na posição de curador especial, o réu não foi localizado. Não sendo esta hipótese, precisa 
contestar e impugnar. 

Os dispositivos sobre contestação estão muito parecidos com a disciplina concedida 
pelo Código de Processo Civil de 1973. 

 
b) Reconvenção: 

 
A reconvenção está presente no artigo 343. Este artigo possui vários parágrafos e o 

tratamento é muito semelhante ao código anterior. Trata-se de uma ação conexa, que deve ser na 
própria contestação. No código anterior, deveria ser apresentada em peça própria, mas 
simultaneamente. É preciso ter organização nesta apresentação da reconvenção com a contestação, 
para chamar a atenção dos demais operadores sobre o que se está pedindo. A contestação será 
maior, provavelmente. A reconvenção deve vir com o valor da causa. Ao final da petição deve ser 
incluído este valor, como se vê no artigo 292, caput. 

 A segunda inovação, que já defendida pelo professor Ovídio Batista, acerca da 
possibilidade de litisconsórcio na reconvenção. O processo seria entre (A) e (B), a reconvenção 
inverte esta ordem. O (B) ao propor a reconvenção, trará um novo fato de defesa ou um fato 
conexo ao alegado pelo autor. Não é para trazer tese defensiva. O réu primitivo que vira o autor e 
o autor primitivo que vira réu. A doutrina permitia o litisconsórcio. Atualmente, o Novo Código 
regula este cenário no artigo 343, §§ 3º e 4º, prevendo tanto no polo ativo, quanto no passivo. Não 
se trabalha a hipótese do litisconsórcio. O entendimento doutrinário anterior sustentava que só 
seria aplicado ao litisconsórcio necessário e não ao facultativo. O código novo só fala que cabe 
litisconsórcio e não apresenta qualquer ressalva.  
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c) Revelia: 

 
A revelia decorre da falta de contestação, no artigo 344: se o réu não contestar a 

ação, tem-se este fenômeno. A revelia gera duas consequências, no plano material, chamado de 
efeito principal da revelia, assim como efeitos secundários. Se não for contestada a demanda, 
teremos presunção de veracidade do que o autor afirma. Não é uma presunção absoluta, mas sim 
relativa que pode ser ilidida. Por qual motivo seria só a contestação? A reconvenção não é forma 
de defesa, é só uma ação conexa, o réu só pode impugnar os fatos alegados pelo autor através da 
contestação. A partir deste momento, se houver o efeito material da revelia, o juiz já estaria 
autorizado a julgar antecipadamente o mérito, que se vê no artigo 355 do Novo CPC, que 
corresponde ao antigo julgamento antecipado da lide.  

O efeito processual se encontra no artigo 346, em que se observa que o réu revel não 
será intimado para os atos posteriores do processo. A partir do momento em que comparecer, 
recebe o processo do jeito que se encontra. Podemos observar que a revelia não se confunde com 
contumácia, que seria um desatendimento a determinação judicial, ela normalmente gera a 
preclusão, perdendo a oportunidade de praticar o ato. Por outro lado, a contumácia, pode gerar 
outras consequências. Por exemplo, a ação monitória, que é um procedimento especial de 
jurisdição contenciosa, disciplinada entre os artigos 700 e 702. A finalidade é a criação rápida de 
um título executivo judicial. O juiz determina a expedição do mandado inicial. O demandado é 
citado e se não apresentar a defesa, chamada de embargos monitórios, se ela fica inerte, o juiz 
poderá por ato próprio, converter o mandado inicial em mandado executivo. Ele não estará 
julgando, é uma sentença que está sujeita a remessa necessária, que se vê no artigo 496, mas não 
tem julgamento. A defesa não é contestação, mas se não apresenta embargos, transformar em 
mandado executivo, tem-se a contumácia, não gerando mera preclusão.  

Se o réu é revel, não terá uma amplitude de teses a apresentar no curso do processo. 
Ele não terá como alegar pagamento, o processo foi adiante, só poderá trazer as teses presentes no 
artigo 342. Mesmo o réu revel, só podendo trazer estas teses, poderá vir em juízo e até pedir a 
produção de provas, desde que sejam fatos contrapostos a alegação do autor, fazendo prova em 
sentido contrário às afirmações do autor, que se vê no artigo 349.  

Existe uma afirmação de que a Fazenda Pública não é revel, mas não se encontra no 
Novo CPC. Existe jurisprudência do STJ que alega expressamente que depende da situação. É 
preciso observar o artigo 345, II: a revelia não produz o efeito material, se o litigio versar sobre 
direitos indisponíveis. Existe um hábito de que a Fazenda Pública só litiga em direitos 
indisponíveis. O código anterior apresentava disposição semelhante. Contudo, o STJ já se 
pronunciava alegando que depende do caso concreto, pode ser o caso de interesse disponível, 
podendo ser revel.  

 
d) Réplica: 

 
Se o réu contestar, o juiz precisa ler e analisar se o autor deve se manifestar em 

réplica, ocorrendo nos casos do artigo 350 e 351. Acontece quando existe defesa de mérito indireta 
e defesas processuais. O código não dá o nome de réplica em tais casos, mas nomeia nos artigos 
100 e 430, por exemplo. O código anterior não apresentava expressamente nesta seara o nome 
réplica. Apresentada a réplica, o juiz pega o processo, se estiver em condições para julgar, passa-se 
para outro momento, que seria o julgamento conforme o estado do processo. O juiz verifica se 
pode extinguir o processo, que se vê no artigo 354. O juiz poderá proferir uma sentença 
terminativa (artigo 485) ou sentença definitiva (487), ele resolverá o mérito e não julgará este 
mérito. É o mesmo raciocínio do código anterior. Se ele não consegue extinguir o processo, precisa 
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verificar se pode fazer o julgamento antecipado do mérito (artigo 355), as hipóteses são 
praticamente as mesmas, mas o ajuste redacional é louvável. Temos de novidade o artigo 356, com 
relação à nomenclatura, permitindo o julgamento antecipado parcial do mérito, que consiste na 
possibilidade do julgamento de parcela do mérito. Em outras palavras, o código permite que seja 
fragmentada a resolução do mérito.  

O autor, por exemplo, pede 100 reais. O réu alega que deve 80 reais, demonstrando 
excesso, mas não paga este valor. O código busca simplificar, se é reconhecida a dívida de 80 reais, 
o juiz julga antecipadamente o mérito, produzindo decisão interlocutória de mérito, não sendo 
sentença parcial de mérito. O conceito de sentença é o ato do juiz, na forma do artigo 485 ou do 
487, que encerra a fase de conhecimento, de acordo com o novo procedimento comum, precisa 
encerrar fase. Existe uma parcela incontroversa, acerca da dívida de 80 reais, criando um título 
executivo judicial ao autor, executando o título em apenso, o artigo 356 deixa este cenário muito 
claro. Poderia ter ação rescisória para rescindir este capítulo, como se vê no artigo 966, cabendo 
não só de sentença, mas de resolução de mérito. Essa decisão será objeto de execução, que pode ser 
definitiva ou provisória, podendo executar decisão interlocutória. Não se executa as decisões 
provisórias nas astreintes, ou nos alimentos provisórios? O mais perto que tínhamos disso no 
código anterior era o artigo 273, § 6º, que tratava da tutela antecipada da parte incontroversa, que 
mais confundia do que ajudava; este provimento não é provisório, mas sim definitivo. 

 
3- Saneamento do processo: 

 
O juiz, por exemplo, tentou, mas não conseguiu fundamento para julgar, tentando 

extinguir, mas não conseguiu, nem julgar parcialmente o mérito. O processo continuará, entrando 
em uma nova etapa: o saneamento do processo. Esta etapa era realizada no final da audiência 
preliminar, esta audiência não existe mais. Pelo Novo Código, não foi usada a expressão despacho 
saneador, não se trata de despacho, mas sim de decisão de saneamento, que é muito importante 
para o processo. Trata-se do momento em que o juiz lê o processo e observa que deve ser saneado, 
observa que o autor e o réu estão tendo uma controvérsia acerca do valor do prejuízo, por 
exemplo. Resolvendo as questões processuais pendentes, fixa os pontos controvertidos, determina 
as provas a serem produzidas, ou seja, vai ler e entender e caminhar para o julgamento. O 
saneamento bem feito ajuda a justificar o indeferimento de prova. Por exemplo, a pessoa pede 
prova pericial e o juiz indefere, o juiz pode alegar que o ponto da prova não é controverso, 
podendo argumentar de forma melhor. Só há direito a produzir provas, se essas forem relevantes 
acerca da controvérsia em tela, o que está faltando esclarecer. Ela pode ser feita em gabinete, será 
publicada a intimação e todos tomarão ciência.  

O código inova ao prever uma nova audiência para realizar o saneamento, como se 
vê no artigo 357, § 9º: o saneamento pode ser feito em audiência quando for complexo e a pauta 

deve ser de hora em hora. Este apontamento se revela irreal. Já existe uma pauta de audiência 
obrigatória de conciliação e mediação. Exista agora esta audiência de saneamento. Por exemplo, na 
seara do Direito Constitucional, ingressa-se com uma ação popular, colocando uma causa de pedir, 
alegando que o Processo Legislativo é muito confuso, pede-se ao juiz que conceda uma liminar 
para que seja votado um projeto por hora, por exemplo. A decisão do juiz não será observada, 
alegando que um poder não poderá interferir no outro em sua atividade fim. Esta audiência de 
hora em hora se revela algo irreal. Desse modo, se tem percebido que na prática muitos pontos não 
estão funcionando no cotidiano. Não se trata de resistência ao novo, mas é preciso conhecer o dia a 
dia do processo judicial. Este saneamento tem uma boa finalidade, o juiz argumenta melhor 
quando indefere alguma prova. O professor acredita que estas audiências de saneamento só vão 
ocorrer em casos excepcionais. O código também previu que as partes podem fazer negócio 
processual para saneamento, um saneamento compartilhado. Se o juiz ficar na dúvida, precisa 
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julgar e esclarecer esta dúvida. O saneamento, segundo alguns autores, não pode dispensar o juiz, 
precisa ser levado a ele, como se vê no artigo 357 § 2º: as partes podem apresentar ao juiz para 
homologação, ou seja, passa por um filtro do juiz e somente depois irá vincular as partes. Se o 
juiz está na dúvida, precisa usar sua iniciativa probatória para esclarecer suas dúvidas. Ao invés 
de fazer acordo de saneamento, por qual motivo não faz acordo no plano material. 

Pelo código anterior, a decisão do saneamento gera preclusão, no código novo 
alega-se que ela fica estável, como se lê no artigo 357, § 1º: a decisão de saneamento fica estável. 
Trata-se de um quadro totalmente impróprio, pois estabilidade deve ser referir a imutabilidade 
dos efeitos da decisão. A decisão de saneamento gera preclusão, imutabilidade do conteúdo. A 
expressão imutabilidade é incorreta, é no sentido de preclusão.  

 


