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1. PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial dá início ao processo, sendo o impulso necessário para que a juris-
dição, inicialmente inerte, passe a agir em busca da solução do litígio. Na petição inicial serão 
definidos os limites objetivos e subjetivos do processo, os quais o magistrado não poderá vio-
lar, sob pena de desrespeitar o princípio da inércia da jurisdição. 

Limites subjetivos Partes
Limites objetivos Causa de pedir e pedidos

1.1 REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

Ao receber a petição inicial, é de extrema importância que o magistrado verifique se 
esta preenche os seus requisitos, realizando um exame de admissibilidade antes de determinar 
a citação do réu. Neste momento, como o réu ainda não foi citado para integrar o processo, o 
juiz pode determinar que o autor emende a inicial e faça retificações independentemente do 
consentimento do réu. Com a citação este consentimento passa a ser necessário. Conforme o 
art. 321:

Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os re-
quisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 
precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único.  Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 
petição inicial.

OBS: Importante novidade do novo CPC é a previsão de que o juiz deve in-
dicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Era muito co-
mum na praxe forense o juiz despachar a petição inicial apenas com a ordem 
“emende-se a inicial”, de modo que a parte ficava sem saber exatamente qual 
deveria ser o objeto da emenda. Atualmente esta modalidade de despacho 
genérico contraria a ordem do art. 321 do CPC. 

Deste modo, observa-se que a petição inicial é um ato processual solene, pois a falta 
de observância de formalidade pode provocar nulidade sanável ou insanável. No caso de vício 
sanável, deverá ser observado o art. 321 do CPC, visto anteriormente, e na hipótese de vício 
insanável, a inicial poderá ser liminarmente indeferida (art. 485, I). 

Os requisitos da petição inicial podem ser encontrados nos arts. 319 e 320 do Código 
de Processo Civil: 
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Art. 319.  A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, 
a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicí-
lio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação 
ou de mediação.
Art. 320.  A petição inicial será instruída com os documentos indispensá-
veis à propositura da ação.

1.1.1 ENDEREÇAMENTO

O Poder Judiciário é composto por inúmeros órgãos, cada qual com uma competên-
cia estabelecida. Deste modo, faz-se importante que a petição inicial determine a qual juízo se 
dirige. Muito importante destacar que este endereçamento deve ser ao juízo, órgão jurisdicio-
nal, não à pessoa do magistrado, garantindo, assim, respeito à impessoalidade. 

No caso de a petição ser endereçada erroneamente, não será o caso de indeferimen-
to da petição inicial, mas a sua remessa ao juízo competente. 

1.1.2 NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

O CPC exige a presença dos nomes, prenomes, estado civil, existência de união está-
vel, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu. 

OBS: Necessidade de indicação do endereço eletrônico! → Novidade do NCPC

Essa exigência possui duas funções principais: a) possibilitar a citação do réu e b) 
precisar os limites subjetivos da demanda. Deste modo, a análise da validade deste requisito 
deve ser analisada sob o prisma do alcance destes objetivos, em razão da instrumentalidade 
das formas. Não seria adequado indeferir uma petição inicial que deixou de apresentar ou apre-
sentou erroneamente alguns destes elementos quando os objetivos foram alcançados. 

É possível, por exemplo, que o réu seja indeterminado no momento da propositura 
da ação, o que não deve impedir o recebimento da petição inicial caso existam meios de identi-
ficá-los. É o caso, por exemplo, das ações possessórias: 
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Art. 554.  A propositura de uma ação possessória em vez de outra não 
obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal cor-
respondente àquela cujos pressupostos estejam provados.
§ 1o No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande 
número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que 
forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determi-
nando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pes-
soas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Os parágrafos do art. 319 são cristalinos a respeito da necessidade de o juiz colabo-
rar para que os réus indeterminados sejam qualificados, sendo inadequado o indeferimento 
da inicial antes de se diligenciar a obtenção de informações em outros órgãos públicos ou nos 
casos em que o oficial de justiça, mesmo com informações incompletas, iria conseguir efetivar 
a citação.

Art. 319.  A petição inicial indicará:
(...)
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá 
o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua 
obtenção.
§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de infor-
mações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao dis-
posto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar 
impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

1.1.3 CAUSA DE PEDIR

É composta pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos do pedido. Desses elemen-
tos, o de maior importância é a descrição dos fatos, pois irá vincular o magistrado. Caso o juiz 
aprecie fato que não foi narrado na petição inicial, irá proferir uma sentença extra petita. Isto 
ocorre porque o direito brasileiro, conforme doutrina majoritária, adotou a teoria da substan-
ciação.

TEORIAS DA CAUSA DE PEDIR

Teoria da
 Individualização 
ou Individuação

Causa de pedir é composta apenas pelo fundamento jurídico, os fatos 
são irrelevantes. 
OBS: o fundamento jurídico não se confunde com fundamento legal.  En-
quanto este é a pura demonstração da lei, aquele é a completa qualifica-
ção jurídica dos fatos, indo além do dispositivo legal.
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Teoria da 
Substanciação ou 
Substancialização

Elenca os fatos e os fundamentos jurídicos como elementos da causa de 
pedir. Pressupõe que o juiz já conhece o direito, por isso o importante é 
uma descrição fática correta, tendo em vista que o juiz que dará a palavra 
final sobre o direito posto.
1.  Causa de pedir próxima → fatos
2.  Causa de pedir remota → fundamentação jurídica

ADOTADA NO BRASIL

Neste sentido, a fundamentação jurídica é apenas aquela que o autor entende mais 
adequada, sendo uma sugestão ao magistrado, pois será este que irá decidir qual o direito cor-
reto, podendo inclusive fundamentar a sua decisão de outra forma, conforme os brocardos da 
mihi factum, dabo tibi jus (diga-me os fatos, eu te direi o direito) e jura novit cúria (o juiz conhece 
o direito). 

Segundo Daniel Amorim, a teoria da substanciação ainda realiza uma distinção entre 
a causa de pedir próxima, que seria a descrição fática, e a causa de pedir remota, que trata da 
qualificação jurídica que o autor realiza em relação aos fatos narrados. Ademais, fundamenta-
ção jurídica, que é a causa de pedir remota, não pode ser confundida com a fundamentação 
legal. Calma, vamos sistematizar! 

Fundamento Jurídico Fundamento Legal
Compõe a causa de pedir NÃO compõe a causa de pedir

São as consequências jurídicas que o 
autor concede a determinado fato Indicação dos artigos da lei

É indispensável na petição inicial É dispensável na petição inicial

1.1.4 PEDIDO

O pedido consiste na pretensão jurisdicional que o autor leva para apreciação. É um 
elemento central da petição inicial, visto que o pedido é, em conjunto com as partes e a causa 
de pedir, um dos três elementos identificadores da ação. A doutrina costuma dividir o pedido 
em duas óticas, uma material (pedido mediato) e outra processual (pedido imediato), ambos 
vinculando à atuação do magistrado. 

Pedido Mediato Pedido Imediato
Pedido sob a ótica material Pedido sob a ótica processual

Bem da vida perseguido, resultado 
no mundo prático que o autor preten-

de obter. Ex: indenização por danos 
morais

Providência jurisdicional pretendia. 
Ex: constitutivo, declaratório, conde-

natório
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1.1.5 VALOR DA CAUSA

Art. 291.  A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha 
conteúdo econômico imediatamente aferível.

O art. 292 do CPC lista hipóteses em que o valor da causa deve ser calculado na for-
ma prescrita em lei. Caso a ação não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas neste 
artigo, caberá ao autor descobrir qual o conteúdo econômico aferível na sua ação, pois este 
será o valor da causa. Se o bem da vida da ação é uma indenização por danos materiais no valor 
de 20 mil reais, por exemplo, este será o valor da causa. 

Art. 292.  O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 
e será:
I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 
principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se hou-
ver, até a data de propositura da ação;
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, 
a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o 
valor do ato ou o de sua parte controvertida;
III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedi-
das pelo autor;
IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de 
avaliação da área ou do bem objeto do pedido;
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 
pretendido;
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente 
à soma dos valores de todos eles;
VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;
VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido prin-
cipal.
§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-
-se-á o valor de umas e outras.
§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, 
se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quan-
do verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discus-
são ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se 
procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Conforme o professor Marcus Vinicius, a atribuição do valor da causa é de extrema 
relevância, pois irá ter consequências sobre: 
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• a competência, pois o valor da causa é critério para fixação do juízo;

• o procedimento: pois influi, por exemplo, sobre o âmbito de atuação do juizado 
especial cível;

• no cálculo das custas e do preparo, que podem ter por base o valor da causa;

• nos recursos em execução fiscal, conforme a Lei nº 6.830/80;

• na possibilidade de o inventário ser substituído por arrolamento sumário (CPC, 
art. 664, caput). 

Importante destacar que o valor da causa não é relevante para definir os limites ob-
jetivos da lide. Como o valor da causa deve ser calculado de acordo com o valor econômico do 
objeto da demanda, esses valores podem se confundir. Contudo, ao julgar a demanda, o juiz 
não é obrigado a observar o limite do valor da causa. Caso tenha passado despercebido, por 
exemplo, que o valor da causa tenha sido estabelecido em valor menor do que a adequada, 
o magistrado não poderia estabelecer uma indenização por danos materiais menor do que o 
dano efetivamente sofrido apenas para respeitar o limite do valor da causa. 

Conforme o art. 293, o réu poderá impugnar o valor da causa por meio de preliminar 
de contestação. Ademais, também caberá ao magistrado fazer o controle de ofício da adequa-
ção do valor estabelecido (art. 337, §5º, do CPC). 

DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

O juiz poderá determinar a redução equitativa do valor da causa, caso verifique que foi 
estabelecido em valor excessivo e com a possibilidade de prejudicar o réu no exercício de 
alguma faculdade processual, pois dependem do recolhimento de custas calculadas com 
base no valor da causa (STJ, 3ª Turma, REsp 784.986, Rel. Min. Nancy Andrighi. 

DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

Em regra, se a ação proposta tiver por objetivo questionar um negócio jurídico, o valor da 
causa será o valor econômico deste contrato.
Entretanto, a jurisprudência entende que, se estiver sendo impugnada apenas uma parte do 
negócio ou determinada cláusula contratual, o valor da causa não será o valor integral do 
contrato, mas tão somente o benefício econômico daquilo que está sendo questionado no 
processo.
STF. Plenário. ACO 664 Impugnação ao Valor da Causa-AgR/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, 
24/4/2013 (Info 703). (Dizer o Direito).
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DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

O valor da causa em ação de reintegração de posse que objetive a retomada de bem objeto de 
contrato de comodato que tenha sido extinto deve corresponder à quantia equivalente a doze 
meses de aluguel do imóvel.
STJ. 3ª Turma. REsp 1230839-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/3/2013 (Info 519). 
(Dizer o Direito).

1.1.6 PEDIDO DE PROVAS

O art. 319, VI, determina que o autor especifique as provas com que pretende de-
monstrar a verdade dos fatos alegados. Este requisito, contudo, é de difícil aplicabilidade na 
prática, pois o autor, no momento da propositura da ação, ainda não sabe quais os fatos que 
serão controvertidos pelo réu. Deste modo, a jurisprudência admite um simples pedido gené-
rico para se produzam todos os meios de prova admitidos em direito. 

Consequentemente, na fase de saneamento, o magistrado deverá proferir despacho 
intimando às partes a determinarem as provas específicas que pretendem produzir, visto que o 
pedido da petição inicial costuma ser genérico. 

1.1.7 OPÇÃO DO AUTOR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU ME-
DIAÇÃO

Na verdade, o art. 319, VII, não elenca, propriamente, um requisito da petição inicial, 
mas uma oportunidade do autor em manifestar seu desinteresse na realização da audiência 
de conciliação. Caso o autor seja omisso em relação a exigência do inciso VII, não será caso de 
indeferimento da petição inicial ou solicitação de emenda. No caso de omissão o magistrado 
irá designar, de qualquer forma, audiência de conciliação, pois presume-se que o autor concor-
dou. A audiência não será marcada apenas se ambas as partes demonstrarem desinteresse 
(art. 334, §2º). 

Logo, a audiência deixará de ser designada caso o autor já manifeste, desde a peti-
ção inicial, seu desinteresse e, posteriormente, o réu apresente petição de desinteresse com 
até 10 dias de antecedência da data designada para a realização da audiência de conciliação.

1.1.8 DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

Art. 320.  A petição inicial será instruída com os documentos indispensá-
veis à propositura da ação.

Os documentos indispensáveis para a propositura da ação diferem-se daqueles que 
são importantes para a vitória do autor. O documento será indispensável quando a sua falta 
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impedir o julgamento do mérito da demanda, como, por exemplo, a certidão de propriedade 
em uma ação reivindicatória de imóveis ou a certidão de casamento em uma ação de divórcio. 

Caso estes documentos não sejam juntados, ocorrerá um vício sanável, imponto ao 
magistrado o dever de determinar a emenda da inicial no prazo de 15 dias, indicando com pre-
cisão o que deve ser corrigido ou complementado, na forma do art. 321 do CPC. 

Entende a jurisprudência que o prazo para emenda é impróprio, não gerando pre-
clusão, de forma que o autor poderá emendar a inicial mesmo depois desse prazo. Apenas após 
o juiz proferir sentença de indeferimento que o autor não poderá realizar a emenda. Ademais, 
admite-se a realização de emendas sucessivas. 

DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

A emenda da petição inicial é um direito do autor, não podendo o juiz indeferir a petição 
inicial antes de oportunizar ao autor seu saneamento, sempre que isso se mostrar possível no 
caso concreto (STJ, 4a Turma, REsp 1.143.968/MG, rei. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/02/2013, 
DJe 01/07/2013; STJ, Ia Turma, AgRg no REsp 1.089.211/RJ, rei. Min. Luiz Fux, j. 16/12/2010, DJe 
21/02/2011).

DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

O prazo para que o autor emende a petição inicial é um prazo dilatório (e não peremptório). 
Logo, o juiz poderá aceitar a emenda da petição inicial mesmo fora deste prazo. Este prazo 
pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.
Novo CPC: o raciocínio empregado no julgado acima permanece válido no novo CPC (art. 139, 
VI). No entanto, é importante destacar que o prazo disponível para que o autor emende a 
petição inicial foi ampliado pelo CPC 2015 para 15 dias (antes, o prazo era de 10 dias).
STJ. 2ª Seção. REsp 1133689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/3/2012 (recurso 
repetitivo) (Info 494). (Dizer o Direito).

2. DO PEDIDO

2.1 DO PEDIDO CERTO E PEDIDO GENÉRICO

O pedido deve ser certo e determinado, conforme os arts. 322 e 324 do CPC. Contu-
do, o código estabelece algumas exceções para exigência de pedido determinado, que são os 
pedidos genéricos. Deste modo, o pedido deverá ser sempre certo e, em regra, determinado. 
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Pedido certo

Ocorre a identificação do bem da vida pretendido, tanto na sua face material 
como processual.

a.  Pedido imediato → Processual → Qual a espécie de tutela jurisdicional pre-
tendida. 
b.  Pedido mediato → Material → Qual o gênero do bem da vida pleiteado. 

OBS: será sempre obrigatório! 

Pedido 
determinado
(ou líquido)

Ocorre a identificação da quantidade postulada (quantum debeatur). Significa 
a liquidez do pedido. 

OBS: o CPC admite, excepcionalmente, pedidos indeterminados, são as hipó-
teses de pedidos genéricos (ou ilíquidos ou indeterminados).

 O art. 324, §1º, elenca hipóteses em que é possível a formulação de pedidos genéricos:

Art. 324 § 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações uni-
versais, se o autor 
não puder indivi-
duar os bens de-
mandados;

Essa universidade poderá ser de fato ou de direito, conforme o Código 
Civil: 

Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens 
singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destina-
ção unitária.
Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade 
podem ser objeto de relações jurídicas próprias.
Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de 
relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.

Admite-se a elaboração de pedido genérico nesse caso em razão da 
dificuldade que o autor tem em individualizar os bens integrantes da 
universalidade.

II - quando não for 
possível determi-
nar, desde logo, as 
consequências do 
ato ou do fato;

É muito comum nas ações buscando indenizações por fatos ilícitos. Ex: 
ação buscando indenização pelos danos causados em um atropelamento, 
mas ainda não se sabe se a vítima irá se recuperar da lesão ou ficará 
incapaz temporário ou permanentemente. 
Também se invoca esse inciso para fazer pedido genérico em indeniza-
ções por dano moral. 
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III - quando a de-
terminação do ob-
jeto ou do valor da 
condenação de-
pender de ato que 
deva ser praticado 
pelo réu.

O exemplo clássico é a hipótese de uma ação de prestação de contas em 
que também há pedido de pagamento de eventual saldo remanescente. 
O pedido será genérico quanto ao pedido de pagamento, visto que este 
só será definido após a prestação de contas. 

2.2 DO PEDIDO IMPLÍCITO

 Em regra, os pedidos devem ser expressamente postulados, pois o art. 492 do CPC 
veda o juiz de conceder algo maior (ultra petita) ou diferente (extra petita) do que foi pedido. 
Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça já vinha admitindo alguns pedidos implícitos, 
nas hipóteses em que o autor não peça algo expressamente, mas este pedido é uma decorrên-
cia lógica do que foi exposto na petição inicial. 

DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

Na ação rescisória, admite-se como implícito o pedido de novo julgamento sempre que ele 
decorrer logicamente do pedido de desconstituição da decisão impugnada (STJ, 3a Turma, 
AgRg no REsp 1.070.825/PR, rei. Min. Ricardo Villas Bóas Cueva, j. 25/06/2013, DJe 03/02/2014)

A sistemática dos pedidos implícitos advém dos parágrafos do art. 322 do CPC:

Art. 322.  O pedido deve ser certo.
§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária 
e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.
§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e 
observará o princípio da boa-fé.

O art. 323, que trata das prestações sucessivas, também pode ser entendido como 
um pedido implícito permitido pelo novo CPC:

Art. 323.  Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em 
prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas 
na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
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DE OLHO NAS SÚMULAS

- Súmula 254 do STF: Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido 
inicial ou a condenação.

- Súmula 256 do STF: É dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários, 
com fundamento nos arts. 63 ou 64 do CPC/39.

2.3 CUMULAÇÃO DE PEDIDOS

O art. 327 permite a cumulação de pedidos em um mesmo processo, sendo este fe-
nômeno também chamado de cumulação objetiva. A cumulação subjetiva foi estuda na roda-
da de litisconsórcio. 

Cumulação objetiva Cumulação de pedidos
Cumulação subjetiva Cumulação de partes (litisconsórcio)

A cumulação objetiva possui diversas espécies. A cumulação própria (ou cumulação 
em sentido estrito) ocorre quando é possível a procedência de todos os pedidos ao mesmo 
tempo, subdividindo-se entre cumulação simples ou sucessiva. Por outro lado, a acumulação 
imprópria (ou cumulação em sentido amplo) ocorre quando, apesar de vários pedidos serem 
formulados, apenas um deles pode ser concedido. Como apenas um dos pedidos pode ser 
acolhido, não há propriamente uma cumulação, por isso é chamada de imprópria. Esta última 
também pode ser subdividida em cumulação alternativa ou subsidiária (eventual). 

Muitas classificações e subdivisões, não é? Por isso o Ouse sempre tem uma tabeli-
nha ou organograma para facilitar a sua vida!

Cumulação Própria Cumulação Imprópria
Possibilidade de o juiz acolher todos 

os pedidos.
Vários pedidos são realizados, mas 

apenas um deles pode ser concedido.

2.4 CUMULAÇÃO SIMPLES

Espécie de cumulação própria, irá ocorrer quando o autor formula diversos pedidos 
e pretende que todos eles sejam acatados pelo magistrado. Aqui os pedidos guardam autono-
mia entre si, ao contrário da cumulação sucessiva, na qual há uma relação de prejudicialidade 
entre uns e outros. 

O caput do art. 327 estabelece que NÃO há necessidade de os pedidos serem cone-
xos, o que se justifica pela busca de economia processual. Contudo, conforme os §§1º e 2º, ain-
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da será necessária uma compatibilidade entre os pedidos, pois o juízo precisa ter competência 
para apreciar todos os pedidos e o procedimento deve ser o mesmo para todos (ou deve ser 
possível que todos eles corram pelo rito comum). 

CUIDADO! 

Pegadinha comum nas provas é colocar a conexão como um requisito para a cumulação de 
pedidos.

2.5 CUMULAÇÃO SUCESSIVA

Outra espécie de cumulação própria, irá ocorrer quando há uma relação de preju-
dicialidade entre os pedidos formulado, com o não acolhimento de um pedido podendo pro-
vocar a perda de objeto do outro. Podemos citar como exemplo uma ação de investigação de 
paternidade cumulada com pedido de alimentos. É possível a concessão dos dois pedidos, por 
isso é uma cumulação própria, mas não é possível a concessão de alimentos caso seja declara-
do que o réu não é pai do autor.

2.7 CUMULAÇÃO ALTERNATIVA

Espécie de cumulação imprópria prevista no art. 325 e art. 326, parágrafo único, do 
CPC. Ocorre quando o autor formula mais de um pedido, mas pede que magistrado acolha 
apenas um, sem qualquer ordem de preferência entre eles. O magistrado poderá conceder 
qualquer um dos pedidos, à sua escolha. Um exemplo seria um caso de um prestador de servi-
ço prestar um serviço defeituoso, pleiteando o cliente uma indenização ou que o serviço seja 
refeito de forma adequada, sem estabelecer qualquer ordem de preferência. Acolhido qualquer 
um dos pedidos, o autor não terá interesse recursal. 

2.8 CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA (EVENTUAL)

Prevista no caput do art. 326, é a outra espécie de acumulação imprópria, em que 
apenas um dos pedidos pode ser acolhido, mas, nesse caso, o autor estabelece uma ordem de 
preferência entre eles. Assim, pode-se dizer que há um pedido principal e outro subsidiário. 
Sempre que o pedido subsidiário for acolhido, haverá interesse recursal para o autor, visto que 
seu pedido principal não foi deferido. 

2.9 REQUISITOS PARA A ACUMULAÇÃO

Os §§ 1º e 2º do art. 327 do CPC enumeram três requisitos cumulativos para que 
a cumulação de pedidos seja possível. Ademais, importante lembrar o NÃO requisito do seu 
caput: não há necessidade de que os pedidos sejam conexos. 
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Art. 327 §1º § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam 
compatíveis entre si;

Esse requisito só tem aplicabilidade em relação às cumulações pró-
prias (simples ou sucessivas), visto que apenas neste caso há uma 
cumulação de fato, com a possibilidade de todos os pedidos serem 
deferidos. 

II - seja competente 
para conhecer deles o 
mesmo juízo;

a. Incompetência absoluta → cumulação será sempre inadmissível → 
juiz irá, de ofício reconhecer a sua incompetência parcial.

b. Incompetência relativa → juiz poderá julgar todos os pedidos, caso 
ocorra algumas das hipóteses de modificação da competência 
(conexão, continência etc.)

III - seja adequado para 
todos os pedidos o 
tipo de procedimento.

O parágrafo 2º admite a acumulação mesmo no caso de procedimen-
tos diferentes, no caso de o autor empregar o procedimento comum 
para todos eles. 
OBS: não ocorrerá prejuízo do emprego das técnicas processuais 
diferenciadas, desde que sejam compatíveis com o procedimento 
comum. 

2.10 ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DO PEDIDO

De acordo com o art. 329 do CPC o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa 
de pedir depois de proposta a petição inicial, desde que preenchidos alguns requisitos. A mes-
ma lógica também se aplica ao réu na reconvenção, conforme o parágrafo único do mesmo 
artigo. 

Art. 329.  O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, indepen-
dentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de 
pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante 
a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) 
dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Parágrafo único.  Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à 
respectiva causa de pedir.

Para compreender o art. 329, é necessário examinar os três momentos mais relevan-
tes para a estabilização objetiva do pedido, conforme o quadro a seguir. 

Momento 
anterior à citação

Não há estabilização, o autor terá liberdade para alterar livremen-
te os limites objetivos da demanda (pedido e causa de pedir). A 
doutrina defende inclusive a possibilidade de modificação dos li-
mites subjetivos (partes). 
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Entre a citação e
 o saneamento

 do processo

Ocorre uma estabilidade condicionada, podendo a parte autoria 
modificar os limites objetivos da demanda (não os subjetivos), 
desde que o réu concorde com essa alteração no prazo de 15 dias. 

Após o saneamento do 
processo

Ocorre a estabilização definitiva da demanda, sendo vedada 
qualquer modificação nos seus limites. 

DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

Depois que tiver sido oferecida a contestação, o autor só poderá desistir da ação se houver o 
consentimento do réu.
Se o réu não quiser concordar com a desistência, deverá apresentar ao juízo um motivo justi-
ficável, sob pena de sua conduta ser considerada como abuso de direito.
Desse modo, se a recusa do réu em aceitar a desistência for infundada (sem um motivo razoá-
vel), o juiz poderá suprir a sua concordância e homologar a desistência. 
No caso concreto, o réu negou a desistência, afirmando que possuía interesse no julgamento 
de mérito da demanda. O STJ considerou que esse argumento era relevante e que se tratava 
de fundamentação razoável, apta a impedir a extinção do processo sem resolução do mérito.
STJ. 3ª Turma. REsp 1318558-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2013 (Info 526). 
(Dizer o Direito).

3. INDEREFIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

A primeira obrigação do juiz em um processo é verificar se a petição inicial preenche 
os seus requisitos, indeferindo-a quando deparar-se com vícios insanáveis. Ao receber a exor-
dial, há, em regra, três possibilidades para o magistrado:

Posturas do magistrado ao receber a inicial
a) Petição inicial que 
preenche todos os 
requisitos:

Determinará a citação do réu ou julgará liminarmente improcedente o 
pedido nos casos do art. 332

b) Petição inicial 
com vício sanável Oportunizará à parte emendar a inicial, na forma do art. 321

c) Petição inicial 
com vício insanável 
ou não sanado pelo 
autor

Inferirá liminarmente a petição inicial por meio de sentença, conforme 
o art. 330

Conforme o art. 330, são hipóteses de indeferimento: 
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Art. 330.  A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 
que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
- Condições da ação    

II - a parte for manifes-
tamente ilegítima;

Verificação prima facie da ilegitimidade da parte, que não demande 
produção de prova, podendo ser verificada pela própria petição ini-
cial.
- Condição da ação

III - o autor carecer de 
interesse processual; Outra condição da ação

IV - não atendidas as 
prescrições dos arts. 
106 e 321.

Art. 106.  Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado:
I - declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu nú-
mero de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da 
sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de 
intimações;
II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.
§ 1o Se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará 
que se supra a omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar 
a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição.
§ 2o Se o advogado infringir o previsto no inciso II, serão consideradas 
válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico 
ao endereço constante dos autos.

Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregula-
ridades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único.  Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá 
a petição inicial.

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 
petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 
quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 
contratados.
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O ato judicial que indefere a petição inicial é uma sentença (art. 485, I, do CPC), desa-
fiando o recurso de apelação. 

Art. 331.  Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao 
juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.
§ 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder 
ao recurso.
§ 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contesta-
ção começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o 
disposto no art. 334.
§ 3o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em jul-
gado da sentença.

Importante destacar que, em regra, a apelação não é dotada de efeito regressivo, 
exceto nos casos expressamente previstos em lei. A apelação contra a sentença do juiz que in-
defere a petição inicial é um desses casos excepcionais que o magistrado poderá exercer o juízo 
de retratação em 5 dias. Essa retratação pode ser feita de ofício no caso em que a parte não fizer 
pedido de retratação em seu recurso de apelação.

Juízo de retratação → Possibilidade de o magistrado retratar-se da decisão anteriormente 
proferida por ele.
Efeito regressivo → Efeito dos recursos que possibilitam ao magistrado o exercício do juízo de 
retratação.

Destaca-se que, no momento da oposição do recurso de apelação, o réu ainda se-
quer foi citado para integrar o processo, por isso o §1º determina que o réu seja citado para 
apresentar contrarrazões ao recurso, visto que é de seu interesse que a petição seja indeferida. 

No caso de provimento do recurso, com a sentença sendo reformada pelo tribunal, o 
§2º prescreve que o prazo para contestação do réu começará a correr da intimação do retorno 
dos autos, mas observado o artigo que dispõe sobre a audiência de conciliação. Logo, em re-
gra, o prazo para o réu contestar começará a correr apenas depois da audiência de conciliação, 
iniciando-se da intimação do retorno dos autos apenas nas hipóteses em que a audiência de 
conciliação não será realizada. 

4. DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

Prevista no art. 332 do CPC, a improcedência liminar do pedido é adequado para 
lidar rapidamente com demandas repetitivas, proferindo com celeridade decisão isonômicas 
nos casos com jurisprudência consolidada, obedecendo ao princípio da isonomia, segurança 
jurídica e economia processual. Este instituto propõe-se a provocar um encerramento definiti-
vo da demanda (sentença de mérito) antes mesmo que o réu tenha sido citado para a triangu-
lação da relação jurídica processual.   
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Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, indepen-
dentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pe-
dido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas re-
petitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido 
se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em jul-
gado da sentença, nos termos do art. 241.
§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.
§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do pro-
cesso, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a 
citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 
dias.

O Código estabelece um requisito fixo e outros requisitos que devem ser preenchi-
dos alternativamente. O requisito fixo será que a causa dispense a fase instrutória, isto é, a 
demanda deve tratar de controvérsia exclusivamente jurídica. Podemos citar como exemplo 
uma ação que trata apenas da declaração de inexigibilidade de um tributo em razão da sua 
inconstitucionalidade. 

Contudo, como sempre, há uma exceção. Pode ocorrer improcedência liminar de 
pedido nos casos de prescrição e decadência, que são questões de fato e, conforme o §1º do 
art. 322, poderão implicar na improcedência limiar do pedido.

Ademais, importante lembrar da existência do art. 10 CPC, razão pela qual a melhor 
doutrina defende que o autor seja ouvido antes da sentença de improcedência liminar do 
pedido, em observância ao princípio que veda as decisões surpresa. O autor não poderá ser 
surpreendido como uma decisão que reconhece a prescrição ou a decadência do seu direito 
sem antes ter uma oportunidade para expressar ao magistrado que na verdade este fenômeno 
não ocorreu. 

Requisitos para a improcedência liminar
1. Causa que dispense instrução Requisito Fixo
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2. Contrariar jurisprudência 
consolidada do STF, STJ ou 
Tribunal de Justiça sobre direito 
local.

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou 
do Superior Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recur-
sos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direi-
to local.

Caso o autor não concorde com a decisão que julgou liminarmente seu pedido com 
total improcedência, poderá apresentar apelação dotada de efeito regressivo, pois o juiz pode-
rá se retratar no prazo de 5 dias. Trata-se de mais uma hipótese excepcional em que a apelação 
é dotada de efeito regressivo em razão da previsão expressa em lei. 

Havendo retratação do magistrado, deverá ser determinada a citação do réu. Caso 
contrário, o réu deverá ser citado para apresentar contrarrazões ao recurso, visto que ainda 
não integrava a relação jurídica processual. Com a remessa dos autos ao tribunal, a corte po-
derá:

1) Manter a sentença de 
primeiro grau de total im-
procedência do pedido

O autor será condenado ao pagamento de honorários advocatícios, 
visto que o réu precisou comparecer aos autos para apresentar 
contrarrazões. Caso não tivesse recorrido, o autor estaria 
dispensado do pagamento desta verba.

2) Entender inadequada 
a aplicação da improce-
dência liminar do pedido

A sentença será anulada com retorno dos autos ao juízo a quo, 
prosseguindo o processo regularmente com a designação de 
audiência de conciliação ou mediação, contestação, etc. 

5. DA AUDÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO

Conforme o art. 3º, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 
dos conflitos e também a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Buscando dar aplicabilidade aos princípios do novo CPC que buscam, ao máximo, a 
autocomposição como forma também de se ajustar ao princípio econômico, o art. 334 regula-
menta as audiências de tentativa de mediação e conciliação. 

Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 
o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência 
de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 
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dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de ante-
cedência.
§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamen-
te na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto 
neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.
§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à me-
diação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da 
primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.
§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 
advogado.
§ 4o A audiência não será realizada:
I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 
composição consensual;
II - quando não se admitir a autocomposição.
§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na au-
tocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 
(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.
§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência 
deve ser manifestado por todos os litisconsortes.
§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por 
meio eletrônico, nos termos da lei.
§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econô-
mica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou 
do Estado.
§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou de-
fensores públicos.
§ 10.  A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 
específica, com poderes para negociar e transigir.
§ 11.  A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 
sentença.
§ 12.  A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organi-
zada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre 
o início de uma e o início da seguinte.

Deste modo, preenchendo a inicial os requisitos de admissibilidade e não sendo in-
deferida de plano, o magistrado deverá designar audiência de conciliação e mediação. Em um 
mesmo ato o magistrado irá citar o réu e intimá-lo para comparecer à audiência. 

Esta audiência será realizada, onde houver, no centro judiciário de solução con-
sensual de conflitos, devendo o réu ser intimado a comparecer com pelo menos 20 dias de 
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antecedência. Caso este prazo seja desrespeitado ocorrerá nulidade, em razão da violação ao 
princípio do contraditório. Aplica-se, contudo, o princípio da instrumentalidade das formas, 
declarando-se a nulidade apenas caso haja comprovado prejuízo ao réu. 

Por consequência, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 
o caso de improcedência liminar do pedido, a audiência só deixará de ser designada em duas 
hipóteses: a) quando não for possível a autocomposição e b) quando ambas as partes mani-
festarem, expressamente, o seu desinteresse na composição. 

O desinteresse na realização da audiência deve ser manifestador por ambas as par-
tes, de modo que, mesmo que o autor manifeste desinteresse na petição inicial, este será inti-
mado por meio do seu advogado do local, data e horário da audiência de conciliação ou me-
diação. 

Enunciado 61 da ENFAM: Somente a recusa expressa de ambas as partes 
impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação previs-
ta no art. 334 do CPC/2015, não sendo a manifestação de desinteresse 
externada por uma das partes justificativa para afastar a multa de que 
trata o art. 334, § 8º.

O enunciado faz referência à multa do art. 334, §8º, a qual estabelece que a ausência 
injustificada do autor ou réu na audiência é ato atentatório à dignidade da justiça, passível de 
sanção processual, representada por multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem eco-
nômica pretendida, tendo como credor a União ou o Estado.

No caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os litiscon-
sortes, conforme o art. 334, §6º.

6. DA CONTESTAÇÃO

A fase postulatória do processo é a fase em que as partes apresentarão ao juízo as 
suas versões dos fatos e as suas pretensões. O primeiro momento da fase postulatória é a peti-
ção inicial, na qual o autor apresenta as suas razões. Posteriormente, a segunda fase é a opor-
tunidade na qual o réu irá manifestar nos autos a sua resposta, que poderá ser por meio de 
contestação, reconvenção ou ambas. 

A contestação não tem aptidão para ampliar os limites objetivos da lide, visto que 
tanto o pedido como a causa de pedir são definidos pela petição inicial, o que é bastante im-
portante para a identificação da ação e tem consequência na análise da ocorrência de litispen-
dência e coisa julgada. 
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Contudo, mesmo não ampliando os limites objetivos da lide, é capaz de ampliar a 
cognição do juiz, pois o magistrado tem o dever de analisar não só os fundamentos da petição 
inicial, mas também os da contestação ao proferir a sentença.

6.1 DO PRAZO

O prazo da contestação e reconvenção são os mesmos 15 dias, conforme o art. 335. 
Contudo, esse prazo será duplicado se o polo passivo for ocupador por:

• Fazenda Pública (art. 283);

• Ministério Público (art. 280);

• Litisconsórcio passivo representado por advogados diferentes, de escritórios distin-
tos, quando não se tratar de processo eletrônico (art. 229);

• Representado por órgão de assistência judiciária, como a Defensoria Pública (art. 
186) ou Procuradoria do Estado (art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50).

Consoante o inciso I do art. 335 o termo inicial do prazo será a data da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação. Contudo, no caso de ambas as 
partes manifestarem o desejo de não participarem da audiência, o prazo irá começar a correr do 
protocolo do pedido de cancelamento da audiência pelo réu (inciso II). No caso de litisconsór-
cio passivo, o prazo de cada litisconsorte será independente, iniciando-se a contagem da sua 
respectiva petição de cancelamento da audiência. 

No caso de a audiência não chegar sequer a ser designada, em razão de tratar-se de 
ação que não admite autocomposição, será o caso da observância do inciso III do art. 335, com 
o prazo começando a correr da juntada dos autos do aviso de recebimento, do mandado cum-
prido, ou do fim do prazo do edital, em conformidade com o art. 231. 

6.2 MATÉRIAS ALEGADAS NA CONTESTAÇÃO

A contestação deve observância ao princípio da eventualidade ou ao princípio da 
concentração da defesa, segundo o qual cabe ao réu apresentar, na contestação, todas as ma-
térias importantes para a sua defesa, seja de forma cumulada ou alternada. 

Art. 336.  Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defe-
sa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do 
autor e especificando as provas que pretende produzir.
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Caso o réu deixe de apresentar suas alegações no bojo da contestação, ficará, em 
regra, impedido de alegá-las posteriormente. Contudo, para analisar essa consequência, é im-
portante destacar a classificação da defesa entre objeções ou exceções. 

Objeções Exceções
São de ordem pública Não são de ordem pública

Podem ser conhecidas de ofício Não podem ser conhecidas de ofício

Não precluem Precluem caso não sejam alegadas 
na primeira oportunidade

À vista disso, mesmo que o ideal seja que o réu alegue todas as matérias de defesa 
na contestação, quando se tratar de objeções, essas alegações podem ser manifestadas poste-
riormente, pois não serão alcançadas pela preclusão. 

Além da classificação entre objeções e exceções, a defesa também pode ser classifi-
cada em defesas preliminares ou de mérito. Aqui as classificações são inúmeras, mas sempre 
tempos uma tabelinha para facilitar a sua vida ;) 

Defesa Preliminar Defesa de Mérito
Dizem respeito ao processo ou ao direito 
de ação, cabe ao juiz analisa-las antes de 
apreciar o mérito. 

Questionam o direito material controvertido. 
Busca contestar os fatos narrados pelo autor ou 
as suas consequências jurídicas.

São classificadas de acordo com a sua 
consequência, podem gerar a extinção do 
processo sem resolução de mérito ou a sua 
dilação. 

São classificadas em defesa direta e defesa in-
direta.

Defesas dilatórias: caso acatadas, não põem 
fim ao processo, mas aumentam o tempo 
de duração do procedimento em razão da 
necessidade de sanar algum vício.
Defesas peremptórias: caso acolhidas, 
provocam a extinção do processo sem 
resolução de mérito.

Defesa direta: réu nega o fato constitutivo ou 
as consequências jurídicas pretendidas pelo 
autor.
Defesa indireta: réu não nega os fatos alegados 
pelo autor, mas aduz um novo fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito alegado. 

Classificação quanto aos fatos alegados

Fatos
 impeditivos

- São anteriores ou simultâneos ao fato constitutivo do direito.
- Impedem que o fato constitutivo gere seus efeitos regulares.
- Ex: alegar que um contrato (fato constitutivo) não irá gerar seus efeitos 
regulares em razão de ter sido celebrado por agente incapaz. 
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Fatos
 extintivos

- São necessariamente posteriores ao fato constitutivo do direito. 
- Colocam fim ao direito.
- Ex: formas de extinção das obrigações → prescrição, pagamento, etc. 

Fatos
 modificativos

- São necessariamente posteriores ao fato constitutivo do direito. 
- Geram uma modificação objetiva ou subjetivo no direito.
- Ex: cessão de crédito (modificação subjetiva) ou parcelamento (modificação 
objetiva).  

6.3 PRELIMIANRES

O art. 337 traz um rol das preliminares que devem ser alegadas pelo réu na sua con-
testação, devendo o juiz analisa-las antes de adentrar no mérito. Este rol não é taxativo, pois 
não exaure todas as alegações que podem ser feitas, como, por exemplo, a de que o autor não 
realizou o recolhimento das custas da ação ou que não comprovou o pagamento das custas e 
dos honorários advocatícios da ação que foi anteriormente extinta sem resolução de mérito 
(art. 486, §2º, do CPC). 

Art. 337.  Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
Preliminares Peremptórias Preliminares Dilatórias

IV - inépcia da petição inicial;
V - perempção;

Art. 486.  (...) § 3o Se o autor der causa, 
por 3 (três) vezes, a sentença fundada 
em abandono da causa, não poderá 
propor nova ação contra o réu com o 
mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, 
entretanto, a possibilidade de alegar 
em defesa o seu direito.

VI - litispendência;
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a 
coisa julgada quando se reproduz ação 
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quan-
do possui as mesmas partes, a mesma 
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se 
repete ação que está em curso.

VII - coisa julgada;
§ 4o Há coisa julgada quando se repete 
ação que já foi decidida por decisão 
transitada em julgado.

I - inexistência ou nulidade da citação;
II - incompetência absoluta e relativa;
III - incorreção do valor da causa;
VIII - conexão;
IX - incapacidade da parte, defeito de represen-
tação ou falta de autorização;
XI - ausência de legitimidade (se for sanável);
XII - falta de caução ou de outra prestação que a 
lei exige como preliminar;
XIII - indevida concessão do benefício de gratui-
dade de justiça.
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X - convenção de arbitragem;
XI - ausência de legitimidade ou de interesse 
processual;

No CPC de 1973 três dessas preliminares deviam ser alegadas por meio de incidentes 
processuais. Contudo, o novo código aboliu a necessidade de incidentes, todas as prelimina-
res devem ser aduzidas na preliminar da própria contestação. Por conseguinte, não mais sub-
sistem os incidentes de incompetência relativa, valor da causa ou gratuidade da justiça. 

Quanto à alegação de incompetência, importante destacar que o réu poderá inten-
tá-la no seu próprio foro de domicílio, o que propicia o acesso à justiça, pois seria bastante difi-
cultoso o réu, em hipóteses que o autor comete o erro de propor a ação no juízo incompetente, 
ainda precisar litigar em foro distante da sua residência para fazer valer o seu direito. Conforme 
o art. 340 do CPC:

Art. 340.  Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a 
contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato 
que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmen-
te por meio eletrônico.
§ 1o A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu hou-
ver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa 
carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa.
§ 2o Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para 
o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será conside-
rado prevento.
§ 3o Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a rea-
lização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido desig-
nada.
§ 4o Definida a competência, o juízo competente designará nova data 
para a audiência de conciliação ou de mediação.

Sempre que o réu alegar qualquer das preliminares do art. 337, caberá ao magistra-
do abrir prazo para o autor apresentar réplica no prazo de 15 dias. 

6.3.1 A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E A SUBSTITUIÇÃO DO RÉU

O art. 338 do CPC dá uma nova sistemática à antiga “nomeação à autoria” do CPC de 
1973. Caso o réu manifeste a sua ilegitimidade passiva em preliminar de contestação ou não ser 
o responsável pelo prejuízo invocado, existirá a possibilidade de o autor realizar uma modifica-
ção do polo passivo no prazo de 15 dias. 

Art. 338.  Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser 
o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 
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(quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.
Parágrafo único.  Realizada a substituição, o autor reembolsará as des-
pesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão 
fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este 
irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.

Esta modificação será sempre uma faculdade do autor, cabendo a ele a palavra fi-
nal sobre quem realmente deva ocupar o polo passivo da ação. Caso concorde, deverá o autor 
reembolsar as despesas e pagar os honorários do advogado do réu excluído num montante 
entre 3 e 5% do valor da causa. 

Ademais, a doutrina entende que esta modificação pode ocorrer independentemen-
te da alegação do réu, admitindo a possibilidade de o magistrado reconhecer de ofício a maté-
ria, conforme enunciado 296 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): 

Quando conhecer liminarmente e de ofício a ilegitimidade passiva, o 
juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial, para substituição 
do réu, nos termos dos arts. 339 e 340, sem ônus sucumbenciais.

Alegando a sua ilegitimidade passiva, também nasce um ônus ao réu de indicar 
quem ele entende ser o correto sujeito passivo da relação jurídica, caso tenha conhecimento. 
Na eventualidade de descumprir esse dever, poderá ser condenada a pagar as despesas pro-
cessuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. A doutrina enten-
de que essa responsabilidade deve ser subjetiva, devendo ser provada a culpa ou o dolo do réu 
para que ele seja responsabilizado pelos danos (Enunciado 44 do FPPC).

O autor, além da possibilidade de não realizar qualquer modificação no polo passivo 
ou trocar o réu por outro sujeito, também poderá incluir o outro litisconsorte passivo mantendo 
o réu original, conforme o §2º do art. 339. Essa opção será útil caso o autor ainda tenha dúvidas 
em relação qual dos dois é o verdadeiro legitimado ou entenda que ambos são responsáveis 
pelo prejuízo invocado. 

Art. 339.  Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o 
sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conheci-
mento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o 
autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.
§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) 
dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observan-
do-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.
§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a pe-
tição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado 
pelo réu.
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6.4 DEFESA SUBSTANCIAL OU DE MÉRITO

O art. 341 consagra o princípio da impugnação específica dos fatos, estabelecendo 
que o réu possui o ônus de manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato cons-
tantes da petição inicial, caso contrário, as não impugnadas serão consideradas verdadeiras. 

Contudo, apesar de operar-se uma preclusão do direito do réu de apresentar defe-
sa quanto aos pontos não impugnados, o próprio art. 341 traz algumas hipóteses em que não 
serão presumidos verdadeiros os fatos não impugnados: a) fatos que não admitem confissão 
(direitos indisponíveis), b) quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 
que a lei considere substância do ato (Ex: certidão de casamento); c) fatos que estejam em con-
tradição com a defesa considerada em seu conjunto. 

De resto, o parágrafo único ainda elenca alguns sujeitos que não possuem o ônus de 
impugnação específica dos fatos, podendo tornar os fatos alegados pelo autor controvertidos 
por uma simples negativa geral, são eles: a) advogado dativo, b) defensor público e c) cura-
dor especial. Em relação ao CPC de 73, houve a retirada do Ministério Público e a inclusão do 
Defensor Público nesse rol. Quanto à exclusão do Ministério Pública não deve haver grandes 
consequências, pois este raramente ocupa o polo passivo e, caso ocupe na condição de curador 
especial, continuará sem o ônus de impugnação específica dos fatos. 

6.5 EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE

Conforme já exposto, a contestação é o momento adequado para que o réu concen-
tre todas as suas alegações defensivas, pois o art. 336 consagra o princípio da eventualidade 
ou princípio da concentração da defesa. Em regra, caso o réu não alegue algo de seu interesse 
na contestação, ocorrerá preclusão do seu direito de alega-lo, não sendo possível a sua poste-
rior invocação. O art. 342, entretanto, traz três hipóteses excepcionais de defesas que podem 
ser alegadas a posteriori. 

Art. 342.  Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alega-
ções quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qual-
quer tempo e grau de jurisdição.

7. DA RECONVENÇÃO

A reconvenção é conhecida por ser uma forma de contra-ataque do réu. Por meio 
dela o réu poderá ingressar com uma nova ação dentro do mesmo processo. Deste modo, como 
há uma nova ação, poderá ocorrer ampliação dos limites objetivos e subjetivos estabelecidos 
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pela petição inicial, devendo o magistrado apreciar todas as alegações, tanto da ação originária 
como da ação reconvencional. 

Ao ser proposta, haverá autonomia em relação a ação originária, conforme o §2º do 
art. 343, pois no caso de alguma das ações ser extinta sem resolução de mérito, esta extinção 
não irá afetar a outra ação, que deverá prosseguir normalmente. 

O objetivo da reconvenção é propiciar economia e eficiência processual, além de 
afastar a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes no âmbito do Poder Judiciário, 
pois ambas as ações serão julgadas uma só vez, no bojo do mesmo processo. 

Art. 343.  Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para 
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa.
§ 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu 
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça 
o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto 
à reconvenção.
§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.
§ 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com 
terceiro.
§ 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar 
ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser 
proposta em face do autor, também na qualidade de substituto proces-
sual.
§ 6o O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer 
contestação.

Conforme dispõe o caput do art. 343, um requisito da reconvenção é que a nova ação 
deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Conforme o art. 55 do 
CPC, duas ações são conexas quando sua causa de pedir ou os pedidos forem comuns. Seria o 
caso, por exemplo, de uma ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito em que o 
réu apresenta uma reconvenção pugnando pela condenação do autor ao pagamento da dívida. 

Não obstante, além da conexão, o juízo deve ter competência para julgar ambas as 
ações. Ademais, é preciso que seus procedimentos sejam compatíveis entre si. A reconvenção é 
típica do processo de conhecimento, não sendo admitida em um processo de execução. Além 
disso, o CPC/15 prevê expressamente a possibilidade de reconvenção na ação monitória (art. 
702, §6º).
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Quanto ao prazo, o caput do art. 343 também é expresso de que o réu irá propor 
reconvenção na contestação. Assim, o prazo também será de 15 dias, na forma da contestação. 
Contudo, caso o réu apresente contestação antes deste prazo escoar e deixa de apresentar 
reconvenção, o réu ficará impedido de reconvir mesmo se ainda dentro do prazo de 15 dias, 
pois, como ambas deveriam ser propostas em conjunto, ocorrerá uma preclusão consumava. 

Conforme deixa claro o §6º, apesar de serem propostas em conjunto, o réu não fica-
rá obrigado a contestar para apresentar reconvenção, uma pode ser oferecida independen-
temente da outra. Caso o réu apenas reconvenha e não conteste, ainda deverá ser intimado 
de todos os atos processuais, pois compareceu ao processo e constituiu advogado nos autos. 
Contudo, quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, a análise dependerá 
do tipo de fundamento utilizado em seu contra-ataque. 

No Código de Processo Civil de 1973 existia a exigência de que a reconvenção e a 
contestação deveriam ser apresentadas em peças separadas, determinação que foi extinta 
pelo novo CPC. Contudo, sob a égide do CPC de 73, o STJ já vinha admitindo a apresentação 
de contestação e reconvenção em uma única peça, entendo ser uma mera irregularidade. Este 
entendimento deve preservado para o CPC atual, entendendo-se que, caso reconvenção e 
contestação sejam apresentadas em peças distintas, há de se considerar uma também uma 
mera irregularidade. 

Enunciado 45 do FPPC: Para que se considere proposta a reconvenção, 
não há necessidade de uso desse nomen iuris, ou dedução de um capí-
tulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocamente o pedi-
do de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a 
simples improcedência da demanda inicial.

Consequentemente, existirão duas formas de propor uma reconvenção no CPC de 
2015: a) como tópico da contestação, em peça única ou b) como uma peça autônoma, quando 
não for apresentada contestação. 

7.1 LIMITES SUBJETIVOS DA RECONVENÇÃO

Consoante os §§ 3º e 4º do art. 343, poderá ocorrer tanto uma diminuição como uma 
ampliação subjetiva na reconvenção. A diminuição subjetiva diz respeito à possibilidade de, 
em se tratando de litisconsórcio ativo na ação originária, apenas um desses autores ocupe a 
posição de réu na reconvenção. Por outro lado, ocorrerá ampliação subjetiva, quando a recon-
venção for proposta em face de um terceiro, além do autor da ação originária. 

Importante também tratar do §5º, que versa sobre a reconvenção na hipótese de 
legitimidade extraordinária, que é aquela na qual a parte propõe a ação em defesa de direito 
alheio, não do próprio. A lógica do §5º é que, caso o autor seja substituto processual atuando 
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em nome do direito de terceiro, ele também deverá substituto processual na reconvenção, de 
forma que possa atuar em juízo na defesa de terceiro também na nova ação que será proposta. 
É o que a doutrina chama de princípio da identidade bilateral, que não diz respeito a pessoa 
física, mas a identidade subjetiva do direito. 

7.2 RECONVENÇÕES SUCESSIVAS

São admitidas pela doutrina majoritária, isto é, a possibilidade de existir uma recon-
venção da própria da reconvenção. O magistrado, entretanto, utilizará sempre o princípio da 
economia processual como parâmetro, podendo aplicar a regra do litisconsórcio multitudiná-
rio (art. 113, §§ 1º e 2º, do CPC) para evitar uma quantidade de reconvenções que tumultue o 
processo. Conforme exemplifica o professor Marcus Vinicius Gonçalves: 

Por exemplo: A juíza ação de cobrança em face de B. O réu contesta, 
alegando compensação entre aquela dívida e uma outra, proveniente 
de contrato celebrado entre eles, e reconvém, cobrando diferenças em 
seu favor, decorrentes da compensação. O autor pode oferecer, então, 
uma segunda reconvenção, postulando a anulação do contrato, gerador 
do débito em que se funda a primeira reconvenção. Também é possível 
que, ao contestar a reconvenção, o autor formule pedido de denuncia-
ção da lide ou chamamento ao processo.

DE OLHO NA JURISPRIDÊNCIA

A compensação de dívida pode ser alegada em contestação.
A compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como defesa substancial de 
mérito ou espécie de contradireito do réu. 
A compensação pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independente-
mente da propositura de reconvenção, em obediência aos princípios da celeridade e da eco-
nomia processual. 
STJ. 3ª Turma. REsp 1524730-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/8/2015 
(Info 567). (Dizer o Direito).

DE OLHO NA JURISPRIDÊNCIA

A reconvenção pode ser apresentada sempre que seja conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa. O cabimento da reconvenção deve ser apreciado em status assertionis, 
ou seja, segundo o que o réu reconvinte afirmou na reconvenção.
STJ. 3ª Turma. REsp 1126130-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/3/2012. (Dizer o 
Direito). 
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8. DA REVELIA

O réu não é obrigado a se defender, mas possui um ônus. Isto significa que o réu pode 
permanecer em silêncio e não será obrigado a apresentar contestação, contudo, esta postura 
provocará consequências contrárias ao seu interesse. 

Conforme o art. 344, será revel o réu que não contestar a ação. A ausência de con-
testação deverá ser jurídica, visto que, em alguns casos, pode faticamente haver uma contes-
tação, mas ela não possuirá validade jurídica. Seria o caso, por exemplo, do o réu apresentar 
contestação fora do prazo. Nessa hipótese, mesmo existindo uma contestação, ainda assim ele 
será revel. 

ATENÇÃO: 

A diferença entre revelia e contumácia
A contumácia é gênero, enquanto a revelia é uma das duas espécies. A contumácia é uma 
inércia de qualquer das partes, enquanto a revelia é uma omissão do réu. Ambas as partes 
podem ser contumazes, porém apenas o réu poderá ser revel.

8.1 EFEITOS DA REVELIA

É muito importante não confundir a revelia com os seus efeitos. Em algumas hipó-
teses ocorrerá a revelia, mas a lei afasta os seus efeitos. 

NÃO CONFUNDIR REVELIA COM SEUS EFEITOS
Revelia Estado processual daquele que não apresentou contestação

Efeitos da 
revelia

1) Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor;
2) Desnecessidade de intimação para os fatos do processo

8.1.1 PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR

A presunção de veracidade diz respeito apenas aos fatos, não ao direito. Mesmo que 
o juiz possa presumir que os fatos ocorram do modo como foram narrados pelo autor, ele não 
irá, necessariamente, retirar as mesmas consequências jurídicas destes fatos. Este raciocínio 
decorre do princípio do iura novit cúria.

Esta presunção, entretanto, é apenas relativa, pois o art. 345 do CPC lista três hipóte-
ses em que a revelia não irá produzir presunção de veracidade:

Art. 345.  A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
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III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei 
considere indispensável à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou 
estiverem em contradição com prova constante dos autos.

O inciso I, que trata sobre o litisconsórcio, deve ser interpretado conforme a sistemá-
tica do art. 117 do CPC. Não é qualquer contestação de um litisconsorte que irá afastar o efeito 
da revelia, deverá ser avaliada a natureza do litisconsórcio e do fato contestado. 

Litisconsórcio Simples Litisconsórcio Unitário

Julgamento poderá ser diferente para os réus
O regime é de vinculação, 
com a decisão possuindo o 
mesmo teor para todos.

Para saber se a contestação de um dos réus irá afastar a presunção 
de veracidade, precisa-se analisar se diz respeito a um fato 
genérico ou específico. 

A contestação de um 
dos réus irá afastar a 
presunção de veracidade 
dos fatos para todos os 
litisconsortes. 

Fato Genérico Fato Específico
Fato que diz respeito a todos os 
réus. 

Fato que diz respeito a apenas 
um dos réus.

Sua impugnação irá beneficiar 
todos, pois um fato relacionado 
a todos os réus irá se tornar 
controvertido. 

Sua impugnação irá beneficiar 
apenas o litisconsorte que 
contestou o fato específico a 
ele.

DE OLHO NA JURISPRIDÊNCIA

Em uma ação de indenização, se ocorrer a revelia, deve-se presumir a veracidade quanto aos 
danos narrados na petição inicial. No entanto, esta presunção de veracidade não alcança a 
definição do quantum indenizatório indicado pelo autor.
STJ. 4ª Turma. REsp 1520659-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 1º/10/2015 (Info 574).  (Dizer 
o Direito). 

8.1.2 DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA OS FATOS DO PROCESSO

Para que esse efeito ocorra, não basta a revelia, mas também que o réu não tenha 
patrono nos autos. Caso o réu, por exemplo, tenha apresentado contestação intempestiva com 
a juntada de procuração, por mais que ele seja considerado revel, possuirá patrono nos autos, 
o que irá impedir a produção desse efeito da revelia. 

Art. 346.  Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos flui-
rão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
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Parágrafo único.  O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 
recebendo-o no estado em que se encontrar.

Conforme o art. 346, o prazo do réu revel sem advogado irá contar da publicação do 
ato decisório no órgão oficial, não com a mera publicação. É importante fazer esta distinção, 
pois nem toda publicação irá ocorrer por meio de órgão oficial, como a publicação no diário 
oficial. A partir do momento que uma decisão é publicada no cartório da vara ou em audiência, 
por exemplo, ela poderá ser considerada como pública, mesmo sem sua publicação em órgão 
oficial. 

9. JURISPRUDÊNCIA CORRELATA

Súmula 258 do STF:  É admissível reconvenção em ação declaratória.
• Válida.
• Fredie Didier faz, no entanto, a seguinte ressalva: “as ações meramente declaratórias são 
ações dúplices. Assim, durante certo tempo, discutiu-se a possibilidade de reconvenção em 
tais ações. O STF editou o enunciado n. 258 da súmula da sua jurisprudência, em que admite 
a reconvenção em ação declaratória (...) Esse enunciado deve ser compreendido da seguinte 
forma: o réu não pode reconvir para pedir a negação do pedido do autor (inexistência ou exis-
tência da relação jurídica discutida), em razão da falta de interesse, mas pode reconvir para 
formular outro tipo de pretensão.” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 
2013, p. 560). (Dizer o Direito). 

Súmula 449 do STF:  O valor da causa, na consignatória de aluguel, corresponde a uma 
anuidade.

O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor do réu cujos interes-
ses está defendendo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1088068-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 29/08/2017 
(Info 613). (Dizer o Direito). 

O terreno do proprietário foi invadido por inúmeras pessoas de baixa renda.
O proprietário ingressou com ação de reintegração de posse, tendo sido concedida a medida 
liminar, mas nunca cumprida mesmo após vários anos.
Vale ressaltar que o Município e o Estado fizeram toda a infraestrutura para a permanência das 
pessoas no local.
Diante disso, o juiz, de ofício, converteu a ação reintegratória em indenizatória (desapropria-
ção indireta), determinando a emenda da inicial, a fim de promover a citação do Município 
e do Estado para apresentar contestação e, em consequência, incluí-los no polo passivo da 
demanda.
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O STJ afirmou que isso estava correto e que a ação possessória pode ser convertida em inde-
nizatória (desapropriação indireta) - ainda que ausente pedido explícito nesse sentido - a fim 
de assegurar tutela alternativa equivalente (indenização) ao particular que teve suas térreas 
invadidas.
STJ. 1ª Turma.REsp 1442440-AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 07/12/2017 (Info 619). 
(Dizer o Direito). 

10. ENUNCIADOS DA JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Enunciado 22: Em causas que dispensem a fase instrutória, é possível o julgamento de impro-
cedência liminar do pedido que contrariar decisão do Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado de constitucionalidade ou enunciado de súmula vinculante. 
Enunciado 23: Na ausência de auxiliares da justiça, o juiz poderá realizar a audiência inaugural 
do art. 334 do CPC, especialmente se a hipótese for de conciliação.
Enunciado 24: Havendo a Fazenda Pública publicizado ampla e previamente as hipóteses em 
que está autorizada a transigir, pode o juiz dispensar a realização da audiência de mediação 
e conciliação, com base no art. 334, § 4º, II, do CPC, quando o direito discutido na ação não se 
enquadrar em tais situações.
Enunciado 25: As audiências de conciliação ou mediação, inclusive dos juizados especiais, 
poderão ser realizadas por videoconferência, áudio, sistemas de troca de mensagens, con-
versa online, conversa escrita, eletrônica, telefônica e telemática ou outros mecanismos que 
estejam à disposição dos profissionais da autocomposição para estabelecer a comunicação 
entre as partes. 
Enunciado 26: A multa do § 8º do art. 334 do CPC não incide no caso de não comparecimento 
do réu intimado por edital
Enunciado 119: É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma 
autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes).
Enunciado 120: Deve o juiz determinar a emenda também na reconvenção, possibilitando ao 
reconvinte, a fim de evitar a sua rejeição prematura, corrigir defeitos e/ou irregularidades.
Enunciado 121: Não cabe aplicar multa a quem, comparecendo à audiência do art. 334 do 
CPC, apenas manifesta desinteresse na realização de acordo, salvo se a sessão foi designada 
unicamente por requerimento seu e não houver justificativa para a alteração de posição.
Enunciado 122: O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à rea-
lização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou me-
diação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC.
Enunciado 123: Aplica-se o art. 339 do CPC à autoridade coatora indicada na inicial do man-
dado de segurança e à pessoa jurídica que compõe o polo passivo.
Enunciado 124: Não há preclusão consumativa do direito de apresentar contestação, se o réu 
se manifesta, antes da data da audiência de conciliação ou de mediação, quanto à incompe-
tência do juízo.
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