Direito Processual Civil II
Processo de Conhecimento
8. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES
8.1. Reações possíveis do réu

Resposta

Reações

Inerte
Renhecimento
Jurídico

8.2. Providências preliminares

Da não incidência dos
efeitos da revelia
Do fato impeditivo,
modificativo ou
extintivo do direito do
Autor

Providências
Preliminares e do
saneamento

Das alegações do Réu

8.3. Hipóteses de cabimento das providências preliminares

Providências preliminares

Cabimento das
providências preliminares

Possibilidades

Inerte
Atitudes

Sim

Reconhecimento do
pedido
Resposta

Havendo preliminares,
cabe.
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8.4 Providências preliminares
- O que são as providências preliminares?
- Revelia, mas sem seus efeitos
> Não conhecimento de antemão dos fundamentos da defesa
> Participação do revel é oportuna, mas recebe o processo no estado em que se encontra
> Qual o prazo para informar as provas que pretende?
- Defesa do Réu
> Defesa de mérito indireta: CPC/15, art. 350
> Defesa processual: CPC/15, art. 351
> Do que decorre esta obrigatoriedade
> Em caso de ausência de defesa indireta, mas simples apresentação de documentos pelo
Réu, deve o autor ser ouvido?
> Presença de vícios sanáveis
> Qual o próximo passo do processo?

9. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Da extinção do
processo

Julgamento
conforme o estado
do processo

Do julgamdnto
antecipado do
mérito
Do julgamento
antecipado parcial
do mérito
Do saneamento e
da organização do
processo

- O que significa?
- Extinção do processo na forma do art. 354 do CPC/15
> Com resolução de mérito
> Sem resolução de mérito
- Julgamento antecipado do mérito
>Pedido só de direito, sem necessidade de produção de provas
> Embora há matéria de fato, não há necessidade de produção de provas
> E quando há pedido de produção de provas e este é indeferido pelo magistrado?
> Revelia
- Julgamento antecipado e parcial do mérito
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> Decorre do caso de cumulação de pedidos, independentes entre si
> Procedimento: §§ 1º a 5º do art. 356
10. Saneamento e da organização do processo
- Reconhecer que o processo está fase do saneamento, é dizer que ...
- Saneamento é ato isolado do magistrado?
- Quais são as formas de se realizar o saneamento?

ordinariamente, por iniciativa do juiz,
em decisão de saneamento e
organização, cabendo as partes pedir
esclarecimentos;

Saneamento

por negócio jurídico processual,
aderindo o juiz posteriormente, na
forma do § 2º do art. 357;

em audiencia designada para esse fim,
na qual juiz e partes, em colaboração,
realizarão o saneamento do processo,
na forma do § 3º do art. 357;
- Qual destes modelos, tende a ser o melhor?
- Após o saneamento, qual o prazo para arrolar testemunhas?
- Em caso de perícia, observar o disposto no art. 465 do CPC/15.
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