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Petição Inicial – Audiência de Conciliação e 
Mediação – Contestação – Providências

Preliminares e Saneamento – Julgamento
Conforme o Estado do Processo – Audiência

de Instrução e Julgamento – Sentença.

Visão Geral



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 CPF ou no CNPJ, o 
endereço eletrônico, o domicílio e a residência 
do autor e do réu;

Da Petição Inicial



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;

Da Petição Inicial



VII a opção do autor pela realização ou não 
de audiência de conciliação ou de mediação.

Da Petição Inicial



- A petição inicial será instruída com os 
documentos indispensáveis à propositura 
da ação.

- Emenda: 15 dias.

Da Petição Inicial



- O pedido deve ser certo e determinado.

- Pedido genérico: ações universais; não for 
possível determinar imediatamente as 
consequências do ato ou do fato; e a 
determinação depender de ato que deva 
ser praticado pelo réu.

Do Pedido



- Pedido Alternativo

- Pedido Subsidiário

- Cumulação de Pedidos: compatíveis entre 
si; competente o mesmo juízo; seja 
adequado para todos os pedidos o tipo de 
procedimento.

Do Pedido



Art. 329 O autor poderá:

I até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a 
causa de pedir, independentemente de 
consentimento do réu;

Do Pedido



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.

Do Pedido



Art. 330 A petição inicial será indeferida quando:

I for inepta;

II a parte for manifestamente ilegítima;

III o autor carecer de interesse processual;

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

Do Indeferimento da Inicial



§ 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;

Do Indeferimento da Inicial



Art. 332 Nas causas que dispensem a fase 
instrutória, o juiz, independentemente da citação 
do réu, julgará liminarmente improcedente o 
pedido que contrariar:

I enunciado de súmula do STF ou do STJ;

II acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em 
julgamento de recursos repetitivos;

Improcedência Liminar do Pedido



III entendimento firmado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência;

IV enunciado de súmula de tribunal de justiça 
sobre direito local.

V prescrição e decadência.

Improcedência Liminar do Pedido



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) dias, devendo ser citado o réu com 
pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Audiência Conciliação e Mediação



§ 4º A audiência não será realizada:

I se ambas as partes manifestarem, 
expressamente, desinteresse na composição 
consensual;

II quando não se admitir a autocomposição.

Audiência Conciliação e Mediação



§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, 
seu desinteresse na autocomposição, e o réu 
deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 
10 (dez) dias de antecedência, contados da 
data da audiência.

Audiência Conciliação e Mediação



- Não comparecimento injustificado do 
autor ou do réu: ato atentatório à 
dignidade da justiça + Multa 2% da 
vantagem econômica pretendida ou do 
valor da causa, revertida em favor da União 
ou do Estado..

Audiência Conciliação e Mediação



- Autocomposição: reduzida a termo e 
homologada por sentença.

Audiência Conciliação e Mediação



Art. 335 O réu poderá oferecer contestação, 
por petição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 336 Alegação na contestação: toda a 
matéria de defesa, expondo as razões de fato 
e de direito com que impugna o pedido do 
autor e especificando as provas que pretende 
produzir.

Da Contestação



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

I inexistência ou nulidade da citação;
II incompetência absoluta e relativa;
III incorreção do valor da causa;
IV inépcia da petição inicial;
V perempção;

Contestação - Preliminares



VI litispendência;

VII coisa julgada;

VIII conexão;

IX incapacidade da parte, defeito de 
representação ou falta de autorização;

X convenção de arbitragem;

Contestação - Preliminares



XI ausência de legitimidade ou de interesse 
processual;

XII falta de caução ou de outra prestação que 
a lei exige como preliminar;

XIII indevida concessão do benefício de 
gratuidade de justiça.

Contestação - Preliminares



Art. 341 Incumbe também ao réu manifestar-
se precisamente sobre as alegações de fato 
constantes da petição inicial, presumindo-se 
verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I não for admissível, a seu respeito, a 
confissão;

Contestação



II a petição inicial não estiver acompanhada 
de instrumento que a lei considerar da 
substância do ato;

III estiverem em contradição com a defesa, 
considerada em seu conjunto.

Contestação



Art. 342 Depois da contestação, só é lícito ao réu 
deduzir novas alegações 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 qualquer tempo e grau de 
jurisdição.

Contestação



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.

Resposta: 15 dias;

Reconvenção



Art. 344 Se o réu não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelo autor.

Revelia



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; 

Revelia



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.

Revelia



Art. 347 Findo o prazo para a contestação, o 
juiz tomará, conforme o caso, as providências 
preliminares:

- Não incidência dos efeitos da revelia;

- Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor: manifestação em 15 dias.

Providências Preliminares



- Extinção do processo: sem julgamento do 
mérito (art. 485) e com julgamento do 
mérito no caso de decadência, prescrição 
ou homologação do reconhecimento do 
pedido, transação ou renúncia.

Julgamento Conforme o Estado do Processo



- Julgamento antecipado do mérito:
Quando:

I não houver necessidade de produção de outras 
provas;

II o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 
344 e não houver requerimento de prova, na forma 
do art. 349.

Julgamento Conforme o Estado do Processo



- Julgamento antecipado parcial do mérito: 

O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um 
ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I mostrar-se incontroverso;

II estiver em condições de imediato julgamento, 
nos termos do art. 355.

Julgamento Conforme o Estado do Processo



- Do Saneamento e da Organização do 
Processo:

Art. 357 Não ocorrendo nenhuma das hipóteses 
deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de 
saneamento e de organização do processo:

I resolver as questões processuais pendentes, se 
houver;

Julgamento Conforme o Estado do Processo



II delimitar as questões de fato sobre as quais 
recairá a atividade probatória, especificando os 
meios de prova admitidos;

III definir a distribuição do ônus da prova, 
observado o art. 373;

IV delimitar as questões de direito relevantes para 
a decisão do mérito;

Julgamento Conforme o Estado do Processo



V designar, se necessário, audiência de 
instrução e julgamento.

Julgamento Conforme o Estado do Processo



Art. 358 No dia e na hora designados, o juiz 
declarará aberta a audiência de instrução e 
julgamento e mandará apregoar as partes e os 
respectivos advogados, bem como outras 
pessoas que dela devam participar.

Audiência Instrução e Julgamento



Art. 359 Instalada a audiência, o juiz tentará 
conciliar as partes, independentemente do 
emprego anterior de outros métodos de 
solução consensual de conflitos, como a 
mediação e a arbitragem.

Audiência Instrução e Julgamento



Art. 360 O juiz exerce o poder de polícia, 
incumbindo-lhe:

I manter a ordem e o decoro na audiência;

II ordenar que se retirem da sala de audiência 
os que se comportarem inconvenientemente;

Audiência Instrução e Julgamento



III requisitar, quando necessário, força policial;

IV tratar com urbanidade as partes, os 
advogados, os membros do MP e da Defensoria 
Pública e qualquer pessoa.

V registrar em ata, com exatidão, todos os 
requerimentos apresentados em audiência.

Audiência Instrução e Julgamento



Art. 361 As provas orais serão produzidas em 
audiência, ouvindo-se nesta ordem, 
preferencialmente:

I o perito e os assistentes técnicos;

II o autor e, em seguida, o réu;

III as testemunhas arroladas pelo autor e pelo 
réu, que serão inquiridas.

Audiência Instrução e Julgamento



Art. 362 A audiência poderá ser adiada:

I por convenção das partes;

II se não puder comparecer, por motivo 
justificado;

III por atraso injustificado de seu início em 
tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário 
marcado.

Audiência Instrução e Julgamento



Art. 364 Finda a instrução, o juiz dará a 
palavra ao advogado do autor e do réu, bem 
como ao membro do Ministério Público, se for 
o caso de sua intervenção, sucessivamente, 
pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada 
um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a 
critério do juiz.

Audiência Instrução e Julgamento



Art. 366 Encerrado o debate ou oferecidas as 
razões finais, o juiz proferirá sentença em 
audiência ou no prazo de 30 (trinta) dias.

Audiência Instrução e Julgamento



Art. 369 As partes têm o direito de empregar 
todos os meios legais, bem como os 
moralmente legítimos, ainda que não 
especificados neste Código, para provar a 
verdade dos fatos em que se funda o pedido 
ou a defesa e influir eficazmente na convicção 
do juiz.

Das Provas



Art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único.  O juiz indeferirá, em decisão 
fundamentada, as diligências inúteis ou 
meramente protelatórias.

Das Provas



Art. 371 O juiz apreciará a prova constante 
dos autos, independentemente do sujeito que 
a tiver promovido, e indicará na decisão as 
razões da formação de seu convencimento.

Das Provas



Art. 372 O juiz poderá admitir a utilização de 
prova produzida em outro processo, 
atribuindo-lhe o valor que considerar 
adequado, observado o contraditório.

Das Provas



Art. 373 O ônus da prova incumbe:

I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 
direito;

II ao réu, quanto à existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor.

Obs: Inversão.

Das Provas



Art. 374 Não dependem de prova os fatos:

I notórios;

II afirmados por uma parte e confessados pela 
parte contrária;

III incontroversos;

IV em cujo favor milita presunção legal de 
existência ou de veracidade.

Das Provas



- Da Produção Antecipada da Prova

- Da Ata Notarial

- Do Depoimento Pessoal

- Da Confissão

- Da Exibição de Documento ou Coisa

Das Provas: Espécies



- Da Prova Documental:

a) Da força probante dos documentos;

b) Da arguição de falsidade;

c) Da produção da prova documental.

- Dos Documentos Eletrônicos.

Das Provas: Espécies



- Da Prova Testemunhal:

a) Da admissibilidade e do valor

b) Da produção

- Da Prova Pericial

- Da Inspeção Judicial

Das Provas: Espécies



Art. 485 O juiz não resolverá o mérito quando:

I indeferir a petição inicial;

II o processo ficar parado durante mais de 1 (um) 
ano por negligência das partes;

III por não promover os atos e as diligências que 
lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 
mais de 30 (trinta) dias;

Da Sentença



IV verificar a ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular 
do processo;

V reconhecer a existência de perempção, de 
litispendência ou de coisa julgada;

VI verificar ausência de legitimidade ou de 
interesse processual;

Da Sentença



VII acolher a alegação de existência de 
convenção de arbitragem ou quando o juízo 
arbitral reconhecer sua competência;

VIII homologar a desistência da ação;

IX em caso de morte da parte;

X nos demais casos prescritos neste Código.

Da Sentença



Art. 486 O pronunciamento judicial que não 
resolve o mérito não obsta a que a parte 
proponha de novo a ação.

Da Sentença



Art. 487 Haverá resolução de mérito quando o 
juiz:

I acolher ou rejeitar o pedido formulado na 
ação ou na reconvenção;

II decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 
ocorrência de decadência ou prescrição;

Da Sentença



III homologar:

a) o reconhecimento da procedência do 
pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação 
ou na reconvenção.

Da Sentença



Art. 489 São elementos essenciais da sentença:

I o relatório, que conterá os nomes das partes, a 
identificação do caso, com a suma do pedido e 
da contestação, e o registro das principais 
ocorrências havidas no andamento do 
processo;

Da Sentença



II os fundamentos, em que o juiz analisará as 
questões de fato e de direito;

III o dispositivo, em que o juiz resolverá as 
questões principais que as partes lhe 
submeterem.

Da Sentença



Art. 492 É vedado ao juiz proferir decisão de 
natureza diversa da pedida, bem como 
condenar a parte em quantidade superior ou 
em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único A decisão deve ser certa, 
ainda que resolva relação jurídica condicional.

Da Sentença



Art. 494 Publicada a sentença, o juiz só 
poderá alterá-la:

I para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento 
da parte, inexatidões materiais ou erros de 
cálculo;

II por meio de embargos de declaração.

Da Sentença



- Da Remessa Necessária;

- Do Julgamento das Ações Relativas às 
Prestações de Fazer, de Não Fazer e de 
Entregar Coisa: tutela específica.

Da Sentença



Art. 502 Denomina-se coisa julgada material a 
autoridade que torna imutável e indiscutível a 
decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Da Coisa Julgada



Art. 504 Não fazem coisa julgada:

I os motivos, ainda que importantes para 
determinar o alcance da parte dispositiva da 
sentença;

II a verdade dos fatos, estabelecida como 
fundamento da sentença.

Da Coisa Julgada



Art. 509 Quando a sentença condenar ao 
pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á 
à sua liquidação, a requerimento do credor ou 
do devedor:

I por arbitramento, quando determinado pela 
sentença, convencionado pelas partes ou 
exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Da Liquidação de Sentença



II pelo procedimento comum, quando houver 
necessidade de alegar e provar fato novo.

Da Liquidação de Sentença
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