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7.4. Defesa do Réu  

 

 
7.4.1. Contestação  

- Deduz-se toda a matéria de defesa na contestação?  

- Ônus ou dever, contestar?  

- Fixa os limites da lide ao lado da inicial? 

- Deve-se obedecer ao disposto no art. 319 do CPC/15?  

 > Há pedido?  

 > Pedido de citação? 

 > Valor da causa?  

- O que deve conter a contestação?  

- Impugnação especifica  

> Princípio da eventualidade 

> Consequência da não impugnação: presunção de verdade! 

> Exceção:  

 >> Não se admitir a confissão 

 >> Ausência do instrumento público  

 << contradição com a defesa 

 >> Curador nomeado possui o dever da impugnação específica?  

 > Esquecimento de qualquer matéria gera preclusão? 

- Defesa processual: CPC/15, art. 337  

 > Podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz?  

 > Entre acolher uma preliminar e pôr fim ao processo ou possibilitar o julgamento da 

ação com resolução de mérito: o que deve o juiz primar?  

 > Após a apresentação da defesa processual, qual a postura o magistrado deve adotar: 

há procedimento próprio para todas as defesas processuais?  

  >> Incompetência: CPC/15, art. 64, § 2º e §§ 3º e 4º do art. 340;  

Variações de defesa 

Defesa processual  e 
defesa substancial 

Relativas à admissibilidade da demanda. 

Defesa autônoma e 
defesa subordinada 

São pretensões manifestadas como defesas; 
ou não possuem ligação com pretensão. 

Defesa direta e 
indireta 

Direta é a que se opõe ao fato constitutivo e 
indireta nos demais casos. 

Defesa peremptória 
e dilatória 

Peremptória quando o acolhimento leva a 
extinção do processo; dilatória, apenas 

quando alarga o curso do procedimento. 

Defesa parcial e 
plena

Algunss procedimentos com cognição parcial. 

Exceção e objeção 
Exceção são as matérias que não podem 
ser conhecidas de ofício; enquanto que 

objeção é o contrário. 
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  >> Ilegitimidade ad causam: CPC/15, art. 338 e 339;  

  >> Ausência de caução: CPC/15, art. 83, § 1º;   

  >> Incorreção do valor da causa: CPC/15, art. 293;  

  >> Indevida concessão da assistência judiciária gratuita: CPC/15, art. 100;  

  >> Denunciação da lide: CPC/15, art. 128;  

  >> Chamamento ao processo: CPC/15, art. 131.  

 > Com a apresentação da defesa processual, deve-se decidir desde logo o alegado ou se 

postergar para a sentença?  

  >> Alegação de incompetência: CPC/15, art. 64, § 2º 

  >> Convenção de arbitragem: CPC/15, art. 42 e art. 485, inc. VII e Lei nº 

9.307/96, art. 20 e 33 

 > Conhecerá de ofício das matérias do caput do art. 337 do CPC/15?  

 > Correção da legitimidade no polo passivo: é possível quando a ação já está em 

andamento? 

 > Incompetência relativa: pode-se apresentar a contestação no domicílio do réu, que é 

diferente do local onde tramita o processo?   

- Defesa de mérito: o que dever expor o réu?  

- Matéria de ordem pública: qualquer tempo ou grau? 

- Não arguição neste momento de matéria de ordem pública: qual é a consequência?  

- E conquanto aos fatos posteriores à contestação: podem ser alegados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


