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7. ATITUDES DO RÉU  

 

7.1 Introdução  

- Do que decorre a participação do Réu no processo?  

- É passo posterior à citação?  

 

 
 

 

- Defesa: matéria ampla 

 > Defesa limitada é possível?  

- Prazo, em regra é de 15 dias  

 > 20 dias (Lei nº 4.717/65, art. 7º) 

 > 10 dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º) 

- Litisconsórcio passivo: prazo?  

- Fazenda Pública, possui prazo mais elástico?  

 

7.2. Manter-se inerte e incidir em revelia  

- Revelia (rebeldia) = contumácia 

- O que é?  

 

7.2.1 Caracterização da revelia  

- Como fica caracterizada à revelia?  

 

7.2.2 Efeitos da revelia   

- CPC/15, art. 344: reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor 

 > Quais as efetivas ocorrências? 

 > Em caso de revelia há automático julgamento de procedência do pedido inicial? 

- CPC/15, art. 345: Não geração dos efeitos quando:  

 > Litisconsórcio, em que um apresenta contestação  

  >> Atentar-se: deve dizer respeito ao mesmos fatos!  
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 > Direitos indisponíveis 

 > Ausência de documento indispensável  

 > Alegações inverossímeis  

- Afirmações de fato ou de direito, são presumidas verdadeiras?  

- Sanção: julgamento antecipado da lide  

- Dispensa de intimação do réu dos demais atos processuais  

 > Pode o réu revel intervir no processo? 

 > Até que momento prevalece que o réu não seja intimado dos demais atos do 

processo? 

- Pode produzir as provas que entende pertinentes? 

 

7.3 Reconhecimento da procedência do pedido, renúncia ao direito e desistência da ação 

- Reconhecimento do pedido  

 > Além dos fatos, reconhece-se o direito  

 > Aplicação dos direitos disponíveis  

- Autor pode renunciar ao seu direito?  

- Desistência da ação pelo autor é possível?  

 > Concordância do réu  
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