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Petição Inicial 
Ainda  vigora  com preponderância  no  nosso  sistema 
processual,  salvo  raras  exceções,  o  Princípio  da 
Inércia,  segundo  o  qual  a  tutela  jurisdicional  não  é 
entregue  senão  quando  houver  impulso  inicial  da 
parte.  Daí,  poder-se  afirmar,  em Dinamarco,  que  a 
petição inicial é o instrumento físico da demanda. A 
um  só  tempo,  provoca  a  jurisdição  e  identifica  a 
demanda, sendo, portanto,  em razão do Princípio da 
Congruência,  o  projeto  da  sentença  (Calmon  de 
Passos).  É  na  petição  inicial  que  o  requerente 
identifica-se,  indica  qual  é  a  tutela  jurisdicional  e  o 
bem da  vida  (pedido)  que  pretende  ver  assegurado, 
aduzindo os fatos e fundamentos (causa de pedir) com 
que  embasa  sua  pretensão.  É  a  partir  dela  que  se 
desenvolve  o  procedimento  em  contraditório.  Em 
razão de sua importância, a petição inicial é um ato 
processual  solene,  estipulando  a  lei  processual 
formalidades e requisitos que, acaso não observados, 
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Requisitos (art. 319) 

Identificação das partes (art. 
319, II): união estável (art. 73, § 
3o) endereço eletrônico; CPF; 
CNPJ (Resp. 1450819/AM). 

Identificação dos entes 
despersonalizados. 

Ações coletivas passivas (art. 
554). 

Opção do autor pela 
realização da Audiência de 
Conciliação ou Mediação (art. 
334). 

Requerimento para Citação do 
Réu. 

Provas (art. 319, II). 

Endereço do advogado que 
atua em causa própria e nome 
da sociedade (art. 106). 

Valor da Causa  
(art. 291-293) 

Conteúdo econômico 
imediatamente aferível. Soma 
corrigida. Petição e 
Reconvenção. 

Validade do ato jurídico; 
Divisão, demarcação e 
reivindicação; Alimentos. 
Prestações vincendas; Ações 
indenizatórias e dano moral. 

Correção ex officio e Preclusão. 
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podem  conduzir  à  extinção  do  módulo  processual 
cognitivo,  sem resolução  do  mérito.  O  Novo  CPC 
regulou,  de  forma  geral,  a  petição  inicial  sob  três 
enfoques: i) requisitos; ii) pedido e; iii) indeferimento.

Indeferimento (art. 330) 

Formalidade temperada. Prévia intimação para retificação. 
Indicação do que deve ser emendado. Prazo geral de 15 dd (5 
dd - art. 106). Causas: i) legitimidade; ii) interesse processual; 
iii) endereço; iv) inépcia da exordial; v) empréstimo e 
financiamento discriminação. 

Não há o indeferimento: 

- se houver outras informações que possibilitem a citação. 

- se a obtenção de tais informações tornar impossível ou 
excessivamente oneroso o acesso à justiça. 

Ausência de menção à prescrição e decadência e ao erro 
quanto à escolha de procedimento. 

Inépcia: ausência de pedido, causa de pedir, conclusão ilógica, 
pedidos incompatíveis e indeterminados. Omissão quanto ao 
pedido juridicamente impossível. 

Irresignação contra o Indeferimento da 
Petição Inicial (art. 331) 

Recurso de Apelação; Retratação em 5 dd. Réu citado para 
apresentar resposta. Sentença mantida pelo órgão recursal. 
Intimação do réu; Sentença reformada. Prazo para contestar: 
chegada dos autos ao juízo sentenciante. 

Estabilização dos elementos objetivos da demanda (art. 
329)
Pedido e causa de pedir podem ser alterados (inclusão e 
exclusão). Os marcos temporal-processuais continuam os 
mesmos: citação e saneamento. Necessidade expressa de 
contraditório sobre os novos elementos. Prazo mínimo de 15 
dd. Possibilidade de produção de novas provas.

Tutela Antecipada requerida em caráter Antecedente 
(art. 303)

Rafael da Silva Menezes �2

Pedido (art. 322) 

Certo (art. 322) e determinado 
(art. 324).  

Interpretação ampla de acordo 
com a boa fé. 

Pedidos implícitos (juros, 
correção monetária, verbas 
sucumbenciais e prestações 
sucessivas) 

Pedidos Genéricos (exceção). 

Ação e Reconvenção. 

Cumulação de 
Pedidos (art. 327) 

Cumulação própria (simples e 
sucessiva).  

Cumulação imprópria (eventual e 
pedidos alternativos). 

Pedidos alternativos. Pedidos 
alternativamente formulados. 
Subsidiária. 

Mesmo Juízo. Pretensões 
compatíveis entre si, exceto a 
cumulação subsidiaria. 

Procedimentos distintos e 
incompatíveis (art. 327). 


