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Nesta aula, eu e você iremos trabalhar os artigos 312 ao 332 do nosso Código de Processo 

Civil. Fique tranquilo(a), porque, sempre que o artigo for muito importante, eu irei transcre-

vê-lo para você. Sempre que tiver algum julgado importante, eu também vou transcrever a 

ementa para que seu estudo fique dinâmico.
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FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO; 
PETIÇÃO INICIAL

Formação, SuSpenSão e extinção do proceSSo

O momento da propositura da ação é um marco importante dentro do processo civil. A in-

terrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, por exemplo, retroage 

à data da propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, tudo conforme art. 240 do CPC.

O Código considera proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. É, portanto, 

o protocolo o marco para a configuração da propositura.

Em relação ao autor que já propôs a ação, é possível afirmar que já há, para ele, alguns 

efeitos oriundos desse ato, tais como tornar litigiosa a coisa, induzir litispendência, dentre 

outros. Para o réu, contudo, que não tem ciência quando à demanda, o Código afirma que tais 

efeitos somente são configurados com sua citação válida. Não se pode dizer, portanto, que 

apenas com a propositura da ação torna-se litigiosa a coisa em relação ao réu.

O marco inicial para que o direito se torne litigioso é:

• para o réu, a citação válida;

• para o autor, a propositura da demanda;

• para o terceiro, depende de quem compra (autor ou réu). Logo, se comprou do autor an-

tes da propositura ou do réu antes da citação válida, não sofrerá os efeitos da sentença 

e poderá opor embargos de terceiro.

Julgado: STJ. REsp 1458741/GO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 
TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU 

DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITA-

ÇÃO VÁLIDA. 1. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente 

de bem imóvel que busca a proteção possessória tendo em vista ordem de reintegra-

ção emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte. 2. 
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Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do Código de Processo Civil, a coisa jul-

gada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 3. O artigo 42, § 3º, do Código de 
Processo Civil, por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito 
litigioso, a  sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao 
adquirente ou ao cessionário. 4. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se 
torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 5. A lide é considerada 
pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 6. 
Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de 
acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucede-
ria. 7. Se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade, 
não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente. 8. Recurso espe-
cial conhecido e não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015).

QueStão 1 (CESPE/EBSERH/ADVOGADO/2018) Considerando as regras do atual Código 

de Processo de Civil acerca das competências e da formação do processo, julgue o seguin-

te item.

Considera-se proposta a ação na data do protocolo da petição inicial, o que gera a litispen-

dência, que somente produzirá efeitos para o réu a partir de sua primeira manifestação nos 

autos do processo.

Errado.

O marco inicial para que o direito se torne litigioso em relação ao réu é a citação válida, por 

isso o gabarito é errado.

Com a propositura da ação já há processo, mesmo porque há casos em que o juiz jul-

ga liminarmente improcedente o pedido formulado pelo autor, com a extinção do processo. 
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A citação, nesse contexto, apenas triangulariza a relação jurídica processual, que antes era 

apenas linear entre autor e juiz.

Após a propositura da ação, há seu registro ou distribuição, atos consequentes que deter-

minam a competência e não se confundem com aquele.

QueStão 2 (CESPE/TRF-1ª/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2017) A respeito da 

formação do processo, da penhora e do cumprimento de sentença, julgue o item que se segue.

De acordo com o Novo Código de Processo Civil, considera-se proposta a ação quando a pe-

tição inicial for protocolada, sendo que o efeito da prevenção está vinculado à distribuição ou 

ao registro da petição inicial.

Certo.

Atenção à terminologia. Primeiro há a propositura e depois o registro ou distribuição. A pre-

venção da competência é ligada ao registro ou distribuição. Gabarito correto.

Uma vez formado o processo com a propositura da ação, existem situações nas quais o 

Código permite a suspensão de seu fluxo. A melhor doutrina aponta que as causas de sus-

pensão são referentes ao procedimento, não ao processo em si, que permanece hígido. O Có-

digo não entrou nessa minúcia, portanto, não se preocupe tanto.

Doutrinariamente há a divisão entre suspensão própria e imprópria. Na suspensão pró-

pria, todo o procedimento é paralisado, ao passo que na imprópria a suspensão é de apenas 

parcela do procedimento.

A suspensão do procedimento depende, também, de um pronunciamento judicial, que 

possui conteúdo apenas declaratório e possui eficácia ex tunc.

As hipóteses são, por vezes, literalmente cobradas em provas, por isso acompanhe o qua-

dro a seguir:
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Hipóteses de suspensão do processo/procedimento

Pela morte ou pela perda da capacidade 
processual de qualquer das partes, de seu 
representante legal ou de seu procurador

A morte da parte enseja a suspensão do procedi-
mento apenas se o direito for transmissível, pois, 

se for intransmissível, o processo será extinto 
(art. 485, IX, do CPC). A suspensão pela perda 

da capacidade processual é para que ingresse no 
processo um representante processual (art. 76 

do CPC)

Pela convenção das partes

É verdadeiro acordo bilateral e está sujeito às 
regras do art. 190 do CPC. O Código prevê limite 

máximo de até 6 meses de suspensão neste 
caso. Superado esse prazo, o juiz determina o 
prosseguimento do processo necessariamente.

Pela arguição de impedimento ou de
suspeição

Apenas a arguição voltada ao juiz é que implica a 
suspensão do processo. Aquelas voltadas ao MP, 
auxiliares da justiça e demais sujeitos imparciais 
do processo não ensejam a suspensão (art. 148, 

§ 2º, do CPC). Na arguição voltada ao juiz, 
o relator poderá declarar os efeitos em que será 
recebido o incidente (art. 146, § 2º, do CPC), por 
isso a suspensão pode deixar de ocorrer poste-

riormente.

Pela admissão de incidente de resolução de 
demandas repetitivas

Pelo art. 982, I, do CPC, admitido o incidente, 
o relator suspenderá os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que tramitam no Estado 
ou na região, conforme o caso.

Quando a sentença de mérito: a) depender 
do julgamento de outra causa ou da declara-
ção de existência ou de inexistência de rela-
ção jurídica que constitua o objeto principal 

de outro processo pendente; b) tiver de ser 
proferida somente após a verificação de deter-

minado fato ou a produção de certa prova, 
requisitada a outro juízo

A alínea “a” é o que a doutrina chama de pre-
judicialidade processual. Há a prejudicialidade 
interna ao processo e a externa, sendo esta 
a previsão do Código para a suspensão, não 

aquela. A suspensão depende de manifestação 
do juiz. O Código prevê limite máximo de até 

1 ano de suspensão neste caso. Superado esse 
prazo, o juiz determina o prosseguimento do pro-

cesso necessariamente.

Por motivo de força maior
Por exemplo: fechamento do fórum, calamidade 

pública, incêndio etc.
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Quando se discutir em juízo questão decor-
rente de acidentes e fatos da navegação de 

competência do Tribunal Marítimo

Tribunal Marítimo é órgão do Ministério da Mari-
nha (Poder Executivo). Apesar de o Judiciário 

poder rever a conclusão técnica do Tribunal Marí-
timo, o Código prevê a suspensão do processo 

até que ela ocorra.

Nos demais casos que o Código regula
Por exemplo: instauração do incidente de des-
consideração da personalidade jurídica; julga-

mento de RE/REsp repetitivos

Pelo parto ou pela concessão de adoção, 
quando a advogada responsável pelo processo 

constituir a única patrona da causa

Nesse caso, o período de suspensão será de 30 
dias, contado a partir da data do parto ou da 
concessão da adoção, mediante apresentação 

de certidão de nascimento ou documento similar 
que comprove a realização do parto, ou de termo 
judicial que tenha concedido a adoção, desde que 

haja notificação ao cliente.

Quando o advogado responsável pelo pro-
cesso constituir o único patrono da causa e 

tornar-se pai

Nesse caso, o período de suspensão será de 8 
dias, contado a partir da data do parto ou da 
concessão da adoção, mediante apresentação 

de certidão de nascimento ou documento similar 
que comprove a realização do parto, ou de termo 
judicial que tenha concedido a adoção, desde que 

haja notificação ao cliente.

Vamos ver mais alguns detalhes específicos de cada hipótese tratada.

No processo de conhecimento, a suspensão por acordo entre as partes limita-se a 6 me-

ses. Na execução, o acordo das partes para suspender o feito não possui limite temporal.

Julgado: STJ. REsp 164.439/MG. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. 

ART. 792, CPC. RECURSO PROVIDO.- Na execução, o acordo entre as partes quanto ao 

cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão do feito, pelo 

prazo avençado, que não se limita aos seis meses previstos no art. 265, CPC, não se 

autorizando a extinção do processo. (Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2000, DJ 20/03/2000, p. 76).

O Código prevê a suspensão do procedimento no caso de morte ou perda da capacidade 

processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.
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No caso de morte da parte em casos que envolvam direito transmissível, há a necessidade 

de abertura da habilitação (ação incidental de procedimento especial para habilitar a suces-

são processual), que é processada nos próprios autos do processo principal.

Há o recebimento da petição de habilitação, com a determinação de citação dos requeri-

dos para se pronunciarem no prazo de 5 dias, com decisão imediata na sequência, salvo se 

houver impugnação e necessidade de dilação probatória diversa da documental, ocasião em 

que haverá a necessidade de autuação em apartado do incidente, com instrução. Finda-se a 

suspensão, nesse caso, com o trânsito em julgado da sentença de habilitação.

Não ajuizada a ação de habilitação, o juiz tomará posturas a depender de quem faleceu: 

falecido o réu, o juiz intima o autor para que promova a citação do espólio/sucessor/herdei-

ro em prazo de no mínimo 2 e no máximo 6 meses (o elastecimento do prazo é justificável 

em razão da diligência a ser efetuada: pense no trabalho do advogado do autor em buscar o 

espólio/sucessor/herdeiro em relação ao réu, com o qual, em tese, ele sequer tem contato); 

falecendo o autor e desde que seja transmissível o direito em litígio, o juiz intima o espólio/

sucessor/herdeiro “pelos meios de divulgação que reputar mais adequados” para que ma-

nifestem interesse na sucessão processual e promovam a habilitação, sem a qual haverá a 

extinção do processo sem resolução de mérito.

Se o réu:

• Falece no curso da ação – suspensão do processo com habilitação;

• É falecido no momento da propositura – ilegitimidade e emenda para incluir o espólio.

STJ. REsp 1559791/PB. […]. 3. A  propositura de ação em face de réu preteritamente 

falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tam-

pouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, 

na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o fale-

cimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, 

todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação 
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judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de 

ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência 

de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo pas-

sivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de 

inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo admi-

nistrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção 

do encargo pelo inventariante. [...]. (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).

DICA!
Se a parte faleceu um mês antes, o praticado neste período é 

nulo! Se falecer suspende automaticamente! Se a execução 

for solidária com litisconsórcio passivo, o falecimento de um 

devedor sem a suspensão do feito não enseja nulidade.

Informativo 516, STJ: “Não deve ser declarada a nulidade de execução fiscal promo-

vida em face de mais de um devedor, todos coobrigados, se, apesar de não ter sido 

determinada a suspensão do processo a partir da morte de um deles, até que se reali-

zasse a adequada regularização do polo passivo, não foi demonstrada a ocorrência de 

qualquer prejuízo em razão de seu prosseguimento. Com a morte do devedor, cabe ao 

exequente realizar diligências para a correção do polo passivo, verificando a existência 

de inventário, partilha ou bens sobre os quais possa recair a execução. Nesses casos, 

o maior interessado é o ente público em razão do crédito que tem a receber. Todavia, 

existindo mais de um devedor, todos coobrigados, o falecimento de um deles no curso 

da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo, 

assim, o exequente arcar com o ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a subs-

tituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Dessa forma, 

verificado o litisconsórcio passivo, deve-se mitigar a necessidade de suspensão auto-

mática do processo por falecimento de uma das partes, em face dos princípios da segu-

rança jurídica e da celeridade processual, sobretudo diante da ausência de comprovado 
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prejuízo. Precedentes citados: REsp 616.145-PR, Terceira Turma, DJ 10/10/2005; REsp 

767.186-RJ, Segunda Turma, DJ 19/9/2005; AgRg no Ag 1.342.853-MG, Terceira Turma, 

DJe 7/8/2012.” (PRIMEIRA TURMA, REsp 1.328.760-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, julgado em 26/2/2013).

Julgado: STJ. REsp 616145/PR. - Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, 

o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em rela-

ção aos demais. - É possível que a constrição recaia sobre numerário do devedor depo-

sitado em instituição financeira, sem que isso implique em afronta ao princípio da menor 

onerosidade da execução. Precedentes. Recurso especial não conhecido. (Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 359)

Julgado: STJ. REsp 767186/RJ. 1. Os artigos 265, I do CPC e 266 do CPC objetivam, 

além da regularidade processual, assegurar que não ocorra prejuízo aos sucessores das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador na condução da lide. 2. Em que 

pese a previsão legal de suspensão do processo quando ocorrer o falecimento do autor 

não ter sido observada, ante a falta de prejuízo para a Fazenda Nacional e dos suces-

sores do autor, não há nulidade a ser declarada, pois não basta a existência de irregu-

laridade processual, é necessário que se verifique prejuízo, considerando que o Código 

de Processo Civil adotou o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem pre-

juízo). 3. Recurso especial improvido. (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 24/08/2005, DJ 19/09/2005, p. 314).

No caso de morte do procurador da parte, ainda que iniciada a audiência de instrução e 

julgamento, o juiz determina que a parte constitua novo mandatário, em 15 dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC) se o autor não nomear 

novo mandatário ou prosseguimento do processo à revelia do réu, se este não cumprir a de-

terminação.

QueStão 3 (CESPE/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA/2019) Por ter so-

frido sucessivos erros em cirurgias feitas em hospital público de determinado estado, João 
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ficou com uma deformidade no corpo, razão pela qual ajuizou ação de reparação de danos em 

desfavor do referido estado.

Tendo como referência essa situação hipotética e os dispositivos do Código de Processo Civil, 

julgue o item subsecutivo.

Se o advogado de João falecer durante o curso do processo e João descumprir a determina-

ção judicial de constituição de novo mandatário no prazo de quinze dias, o juiz extinguirá o 

processo sem resolução de mérito.

Certo.

Atenção à diferença a depender do falecimento do advogado do autor ou do réu. Você apren-

deu que se o falecimento for do advogado do autor, há intimação para que novo mandatário 

seja constituído em 15 dias, findos os quais há extinção do processo sem resolução de méri-

to. Gabarito correto.

Durante a suspensão do procedimento o Código veda a prática de qualquer ato processu-

al, salvo arguição de impedimento e de suspeição, porque é essa justamente uma das hipóte-

ses em que se suspende o processo principal

Pode o juiz determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, ainda 

que esteja o procedimento suspenso.

Atos praticados durante a suspensão são nulos, salvo se possuírem natureza assecuratória.

Julgado: STJ. REsp 1643012/RS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

ATOS EXECUTIVOS. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCOR-

RÊNCIA. PENHORA OCORRIDA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO DECORRENTE 

DO FALECIMENTO DO DEVEDOR. ATO PROCESSUAL. REENQUADRAMENTO FÁTICO-

-NORMATIVO COMO MEDIDA CONSERTIVA DESTINADA A SALVAGUARDAR A UTILIDADE 
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E SATISFATIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTI-

MAÇÃO DA CÔNJUGE DO HERDEIRO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE 

ALGIBEIRA RECONHECIDA. 1- Ação distribuída em 29/12/2010. Recurso especial inter-

posto em 10/12/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- Os propósitos recursais 

consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional, se os atos praticados 

durante a suspensão do processo em virtude do falecimento da parte são nulos e, ainda, 

se a cônjuge de um dos herdeiros do executado deveria ter sido intimada da penhora de 

bem de propriedade do devedor originário após o seu falecimento.3- Ausentes os vícios 

do art. 535, I e II, do CPC/73, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicio-

nal. 4- É vedado, em regra, o reexame das regras internas de fixação de competência 

material dos órgãos fracionários, estabelecidas nos regimentos internos dos Tribunais. 

Incidência das Súmulas 280/STF e 399/STF. Precedentes. 5- O ato de penhora de bem 

imóvel é um ato de natureza processual, motivo pelo qual é proibida a sua prática no 

período de suspensão do processo decorrente do falecimento do executado. 6- Na hipó-

tese, todavia, o delineamento fático estampado no acórdão recorrido demonstra que a 

penhora era indispensável para assegurar a utilidade e a satisfatividade da execução em 

curso, que se prolongava por muitos anos sem nenhuma perspectiva de adimplemento 

do crédito materializado no título executivo, assumindo a penhora, nesse contexto, 

o papel de medida assecuratória e conservativa de direito, de modo a atrair a incidência 

da exceção prevista na parte final do art. 793 do CPC/73. 7- A regra do art. 655, §2º, do 

CPC/73, visa proteger os interesses da cônjuge do executado que é proprietário do bem 

imóvel penhorado, não se aplicando, todavia, a cônjuge do herdeiro do executado após 

o seu falecimento, sobretudo porque, antes da partilha, os bens, direitos e obrigações 

do falecido compõem o monte-mor partilhável, de modo que os herdeiros apenas são 

titulares de frações ideais daquele acervo e não de bens específicos ou individualizá-

veis. 8- A não arguição da alegada nulidade por ausência de intimação imediatamente 

após a efetivação do ato de penhora, que veio a ser manifestada apenas em ulterior 

ação anulatória, bem como a presunção não elidida de que houve ciência inequívoca do 

ato constritivo pela cônjuge do herdeiro do executado, demonstram ter havido, na hipó-

tese, a denominada nulidade de algibeira, estratégia absolutamente incompatível com 

o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas. 9- Recurso especial 
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conhecido e desprovido. (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

22/03/2018, DJe 26/03/2018).

Não obstante, a nulidade é relativa.

Informativo 497, STJ: “A Turma entendeu que a inobservância do art. 265, I, do CPC, que 

determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade 

relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessa-

dos, visto que a norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros 

do falecido. Somente deve ser declarada a nulidade que sacrifica os fins de justiça do 

processo. No caso, o  falecido era, ao mesmo tempo, sócio da sociedade executada e 

fiador da dívida, juntamente com outro sócio. Assim, não houve prejuízo ao espólio do 

falecido, porquanto, tratando-se de garantia pessoal e possuindo o fiador em seu favor 

o benefício de ordem, seus bens somente estarão sujeitos à execução se os da socie-

dade executada forem insuficientes à satisfação do crédito, o que não ocorre no caso em 

tela.” (REsp 959.755-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/5/2012).

Caso o conhecimento do mérito dependa da verificação de fato delituoso (prejudicialidade 

externa), o juiz pode determinar a suspensão do processo até que a justiça criminal se pro-

nuncie a respeito. Contudo, se a ação penal não for proposta no prazo de três meses a partir 

da intimação da suspensão, o processo prosseguirá, tendo o juiz cível de examinar inciden-

talmente a questão prévia. Por outro lado, se houver a propositura da ação penal, o processo 

fica suspenso pelo prazo máximo de um ano.

Suspende-se da paternidade/maternidade, nessa hipótese, e não da comunicação acerca 

da paternidade/maternidade.

Julgado: STJ. REsp 1799166/GO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. SENTENÇA. NASCIMENTO DO FILHO DO ÚNICO PATRONO DA CAUSA. SUS-

PENSÃO DO PRAZO RECURSAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. 

RECURSO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de reintegra-

ção de posse ajuizada em 02/10/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, 
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interposto em 27/03/2018 e atribuído ao gabinete em 06/11/2018. 2. O propósito recur-

sal é dizer sobre a tempestividade da apelação, considerando o nascimento do filho do 

único patrono da causa no curso do prazo recursal. 3. A disposição legal do art. 313, X e 

§ 7º, do CPC/15, ao lado do previsto no inciso IX do mesmo artigo, visa dar concretude 

aos princípios constitucionais da proteção especial à família e da prioridade absoluta 

assegurada à criança, na medida em que permite aos genitores prestar toda a assis-

tência necessária - material e imaterial - ao seu filho recém-nascido ou adotado, além 

de possibilitar o apoio recíproco em prol do estabelecimento da nova rotina familiar que 

se inaugura com a chegada do descendente. 4. A suspensão do processo em razão da 

paternidade se opera tão logo ocorre o fato gerador (nascimento ou adoção), não se 

podendo exigir do causídico, para tanto, que realize a comunicação imediata ao Juízo, 

porque isso seria esvaziar o alcance do benefício legal. 5. Se a lei concede ao pai a facul-

dade de se afastar do trabalho para acompanhar o filho nos seus primeiros dias de vida 

ou de convívio familiar, não é razoável lhe impor o ônus de atuar no processo, durante o 

gozo desse nobre benefício, apenas para comunicar e justificar aquele afastamento. 6. 

Por força da lei, a suspensão do processo pela paternidade tem início imediatamente à 

data do nascimento ou adoção, ainda que outra seja a data da comprovação nos autos, 

desde que esta se dê antes de operada a preclusão, já considerado no cômputo do res-

pectivo prazo o período suspenso de 8 (oito) dias. 7. No que tange ao momento da com-

provação, não há vedação legal, tampouco se vislumbra qualquer prejuízo, para que seja 

ela feita no momento da interposição do recurso ou da prática do primeiro ato processual 

do advogado. 8. Recurso especial conhecido e provido. (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Analisada a etapa de formação do processo e as possíveis hipóteses de suspensão, cabe-

-nos olhar com calma a fase de extinção do processo.

O Código prevê o ato que extingue o processo em primeira instância: a sentença. Nas ins-

tâncias superiores, o ato pode ser uma decisão monocrática ou mesmo um acórdão.

Sempre que for proferir uma sentença de extinção, sem a resolução do mérito, o juiz deve 

conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. É a concretude do princípio 

da cooperação.
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reQuiSitoS da petição inicial

O novo Código prevê o procedimento comum como a regra a ser aplicável, acabando com 

a dicotomia entre procedimento comum ordinário e sumário, que existia no CPC/1973.

A petição inicial, primeiro passo do processo, possui 7 categorias de requisitos expressos 

no Código. Vejamos cada um deles:

Requisitos da PI

o juízo a que é dirigida É o chamado endereçamento. Determina o juízo que apre-
ciará a demanda.

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 residên-

cia do autor e do réu

Caso não disponha dessas informações, poderá o autor, na 
petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua 
obtenção (consulta a sistemas informatizados). Ainda que 
faltem as informações exigidas, se for possível realizar a 

citação do réu, não há motivo para indeferir a petição inicial. 
Também se for impossível ou excessivamente oneroso obter 

essas informações, não será o caso de indeferimento.

o fato e os fundamentos jurídicos 
do pedido

Fatos e fundamentos jurídicos são o que se convencionou 
chamar de causa de pedir

o pedido com as suas especifica-
ções O pedido deve ser específico e delimitado.

o valor da causa

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha 
conteúdo econômico imediatamente aferível. Veja o art. 292 
do CPC com as peculiaridades sobre o valor da causa. É pos-
sível que o juiz corrija de ofício o valor da causa. O réu pode 

impugnar o valor, em preliminar da contestação.

as provas com que o autor pre-
tende demonstrar a verdade dos 

fatos alegados

A prática nos mostra que o pedido de provas é comumente 
feito de maneira genérica, sem problemas quanto a esse 
requisito. Por exemplo: Protesta-se por todos os meios de 

prova admitidos no Direito.

a opção do autor pela realização ou 
não de audiência de conciliação ou 

de mediação

A audiência só não será realizada se ambas as partes não 
quiserem, por isso, é esse o momento para o autor dizer 

sobre o ato.
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QueStão 4 (CESPE/TRF-1ª/ANALISTA JUDICIÁRIO/2017) A respeito da petição inicial, da 

tutela provisória, da suspensão do processo e das nulidades, julgue o próximo item à luz do 

Código de Processo Civil vigente.

A ausência de requerimento de citação do réu na inicial não inviabiliza o ato, pois o juiz poderá 

determiná-lo de ofício.

Certo.

O requerimento de citação do réu não foi arrolado pelo CPC como um dos requisitos da pe-

tição inicial, por isso pode o juiz, a partir do impulso oficial, determinar a prática do ato, sem 

que incorre em vício processual.

A petição inicial precisa ainda ser instruída com os documentos indispensáveis à proposi-

tura da ação, que são aqueles ligados aos requisitos da petição inicial (por exemplo: cópia do 

RG) e aqueles intimamente ligados à natureza da ação (por exemplo: a certidão de casamento 

em uma ação de divórcio).

DICA!
Documentos indispensáveis. O  autor pode juntar à petição 

inicial documentos que entende sejam importantes para de-

monstrar a existência dos fatos constitutivos de seu pedido. 

Há documentos, entretanto, que são indispensáveis à propo-

situra da ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser 

apreciado pelo mérito. A  indispensabilidade da juntada do 

documento com a petição inicial é aferível diante do caso 

concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em 

juízo. Normalmente são indispensáveis, nas ações de estado, 

os que comprovam o estado e a capacidade das pessoas, so-

bre os quais a lei exige a certidão do cartório de registro civil 

como única prova (prova legal) dessa situação. A procuração 
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ad judicia é indispensável em toda e qualquer ação judicial, 

devendo acompanhar a petição inicial.

Exemplos de documentos indispensáveis:

– ação reivindicatória: escritura devidamente registrada;

– ação de anulação de casamento, separação judicial ou divórcio: certidão de casamento;

– ação de alimentos, fundada na LA: certidão de nascimento ou outra prova de parentesco;

– ação desconstitutiva (de anulação, rescisão etc.) de contrato escrito: o instrumento do con-

trato;

– ação condenatória de obrigação de fazer, consistente em instituição de obrigação de fazer, 

consistente em instituição de arbitragem: o contrato do qual conste a cláusula compromis-

sória ou o compromisso arbitral;

– ação de execução fundada em título executivo extrajudicial: o título executivo. (Nelson Nery).

Sempre que alguns dos requisitos da petição inicial não estiver preenchido, cabe ao juiz 

determinar a emenda à inicial, no prazo de 15 dias. O despacho deve indicar com precisão o 

que deve ser corrigido ou completado. Não basta dizer apenas “emende-se”.

Caso não haja o cumprimento da emenda, outra solução não haverá senão o indeferimen-

to da petição inicial.

O prazo para a emenda não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou 

ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.

Não é incomum que, no exame perfunctório da inicial, deixe o juiz de detectar defeito determi-

nante da inépcia da inicial, o qual seja alegado pelo réu na contestação. Outrora se entendia invi-

ável a emenda depois da contestação. Devia então o juiz, atendendo ao pedido do réu, indefe-

rir a inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Sucede que constitui direito 

subjetivo do autor, posto no artigo 284 [atual 321] do Código, emendar a inicial. Dele não pode 

ser alijado por falha do juiz, que deveria ter verificado o defeito e oportunizado a emenda de 
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acordo com o referido artigo 284 [atual 321]. Assim, e em atenção aos princípios da economia, 

da efetividade e da instrumentalidade do processo, evoluiu a jurisprudência para admitir a 

emenda da inicial depois da contestação, desde que não se cuide de alteração substancial do 

pedido ou da causa de pedir. A complementação, mesmo destes, é de se admitir, impondo-se, 

feita a emenda pelo autor, dê-se vista ao réu, assegurados, desta forma, o contraditório e a 

ampla defesa. Com isso não se haverá de cogitar de nulidade, incidindo o artigo 244 [atual 

277] do Código. (Mário Machado)

Julgado: STJ. AgRg no Ag 908395/DF. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETI-

ÇÃO INICIAL SEM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA. 

POSSIBILIDADE. ART. 284 DO CPC. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão 

que desproveu agravo de instrumento. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de 

que: - “O simples fato da petição inicial não se fazer acompanhada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação de execução, não implica de pronto seu indefe-

rimento.- Inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido decidiu a questão em 

consonância com o entendimento pacificado do STJ” (AgRg no Ag n. 626571/SP, Relª 

Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ de 28/11/2005); - “Pacífico é o entendimento sobre 

obrigatoriedade de o juiz conceder ao autor prazo para que emende a inicial e, somente 

se não suprida a falha, é que poderá o juiz decretar a extinção do processo. Ademais, 

ofende o art. 284 do CPC o acórdão que declara extinto o processo, por deficiência da 

petição inicial, sem intimar o autor, dando-lhe oportunidade para suprir a falha” (REsp 

n. 617629/MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, DJ de 18/04/2005) 3. Mais 

precedentes na linha de que não cabe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

em razão de deficiência de instrução da inicial, se o autor não foi intimado para emendá-

-la, cabendo tal providência mesmo depois de aperfeiçoada a citação (REsp n. 114052/

PB, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; REsp n. 311462/SP, Rel. Min. Garcia Vieira; 

REsp n. 390815/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; REsp n. 671986/RJ, Rel. Min. 

Luiz Fux; REsp n. 614233/SC, Rel. Min. Castro Meira; REsp n. 722.264/PR, Rel. Min. Fran-

cisco Falcão; e REsp n. 439710/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. 4. Agravo regimental 

não provido. (Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2007, 

DJ 10/12/2007, p. 322).
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É possível emendar a inicial mesmo após a contestação, desde que não haja modificação do 

pedido ou da causa de pedir.

Julgado: STJ. AgInt no REsp 1644772/SC. […]. 1. “A jurisprudência deste Tribunal, em 

observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da eco-

nomia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a  emenda da inicial 

após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação 

do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes” (AgRg no 

AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, 

DJe 14/12/2016). […]. (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, jul-

gado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

É possível, por exemplo, determinar a emenda após a contestação para incluir litisconsorte 

passivo necessário.

Julgado: STJ. AgInt no REsp 1593819/SP. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. 

MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, APÓS OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE QUE O AUTOR PROMOVA A CITA-

ÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC/1973. 

NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência do STJ não se admite a emenda da inicial após o oferecimento 

da contestação quando tal diligência ensejar a modificação do pedido ou da causa de 

pedir. Isso porque a regra prevista no art. 284 do CPC/1973 deve ser compatibilizada 

com o disposto no art. 264 do CPC/1973, que impede ao autor, após a citação, modifi-

car o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu; e, em nenhuma hipótese, 

permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo. 

2. In casu, a emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda 

de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir. 3. 

Ademais, é assente o entendimento do STJ de que o litisconsórcio necessário é regido 

por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento 

de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo. […]. (Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, REPDJe 03/05/2017, 

DJe 08/11/2016).
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É possível, por exemplo, determinar a emenda após a contestação para corrigir erro material.

Julgado: STJ. AgRg no AREsp 758.661/RJ. […]. 3. Esta Corte tem se posicionado no sen-

tido de ser possível, excepcionalmente, a emenda à inicial após a contestação na estrita 

hipótese em que tal não acarrete modificação do pedido ou da causa de 

pedir. Acórdão estadual que permitiu a emenda à inicial apenas para corrigir erro mate-

rial, sem que fosse alterada a causa de pedir ou o pedido. Aplicação da Súmula n. 83 

do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Após o oferecimento da contestação, se o pedido for genérico:

1. E a ação for individual – não cabe emenda à inicial, pois haveria alteração do pedido 

e causa de pedir.

Julgado: STJ. AgInt no REsp 1295463/SC. […]. 3. O Superior Tribunal de Justiça trilha o 

entendimento de que, em se tratando de pedido genérico, não cabe determinar a emenda 

à inicial após o recebimento da contestação, por implicar modificação do pedido e da 

causa de pedir. 4. Agravo interno desprovido. (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).

2. E a ação for coletiva – cabe emenda à inicial, pois apesar de haver alteração do pedido e 

causa de pedir, deve-se prestigiar o instrumento de eliminação da litigiosidade de massa, na 

linha da função instrumental do processo e do princípio da efetividade.

Julgado: STJ. REsp 1279586/PR. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 

CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA 

APÓS A CONSTATAÇÃO. AÇÕES INDIVIDUAIS. JURISPRUDÊNCIA VACILANTE. AÇÕES 

COLETIVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. INSTRUMENTO DE ELIMINA-

ÇÃO DA LITIGIOSIDADE DE MASSA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, 

se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão 

da parte recorrente. 2. No que se refere às ações individuais, a jurisprudência do Supe-

rior Tribunal de Justiça diverge sobre a possibilidade de, após a contestação, emen-
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dar-se a petição inicial, quando detectados defeitos e irregularidades relacionados 

ao pedido, num momento entendendo pela extinção do processo, sem julgamento do 

mérito (REsp 650.936/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/3/2006, DJ 10/5/2006) em outro, afirmando a possibilidade da determinação judicial 

de emenda à inicial, mesmo após a contestação do réu (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). 3. A ação 

civil pública é instrumento processual de ordem constitucional, destinado à defesa de 

interesses transindividuais, difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a relevân-

cia dos interesses tutelados, de natureza social, imprime ao direito processual civil, na 

tutela destes bens, a adoção de princípios distintos dos adotados pelo Código de Pro-

cesso Civil, tais como o da efetividade. 4. O princípio da efetividade está intimamente 

ligado ao valor social e deve ser utilizado pelo juiz da causa para abrandar os rigores da 

intelecção vinculada exclusivamente ao Código de Processo Civil - desconsiderando as 

especificidades do microssistema regente das ações civis -, dado seu escopo de servir à 

solução de litígios de caráter individual. 5. Deveras, a ação civil constitui instrumento de 

eliminação da litigiosidade de massa, capaz de dissipar infindos processos individuais, 

evitando, ademais, a existência de diversidade de entendimentos sobre o mesmo caso, 

possuindo, ademais, expressivo papel no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, 

diante de sua vocação inata de proteger um número elevado de pessoas mediante um 

único processo. 6. A orientação que recomenda o suprimento de eventual irregularidade 

na instrução da exordial por meio de diligência consistente em sua emenda, prestigia a 

função instrumental do processo, segundo a qual a forma deve servir ao processo e a 

consecução de seu fim. A técnica processual deve ser observada não como um fim em 

si mesmo, mas para possibilitar que os objetivos, em função dos quais ela se justifica, 

sejam alcançados. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/11/2017).

O STJ admite a emenda ou a correção de ofício do polo passivo do MS se da leitura da inicial 

for viável a identificação correta da autoridade coatora.

Lei n. 12.016/2009, Art. 6º, § 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
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Julgado: STJ. RMS 45.495/SP. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE IMPETRADA. IDENTIFICAÇÃO CORRETA, 

PELO JULGADOR (LEI 12.016/2009, ART. 6º, § 3º). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 

1. O art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 permite ao julgador, pela análise do ato impugnado 

na exordial, identificar corretamente o impetrado no mandado se segurança, não ficando 

restrito à eventual literalidade de equivocada indicação. Desde que, pela leitura da inicial 
e exame da documentação anexada, seja viável a identificação correta da autoridade 
responsável pelo ato impugnado no writ, nada obsta que o julgador determine que a 
notificação seja adequadamente direcionada ou que possibilite ao impetrante oportuni-
dade para emendar a inicial, sanando a falha, corrigindo-se, nessas hipóteses, equívoco 
facilmente perceptível. 2. Recurso ordinário provido para restituir os autos ao Tribunal 
de Justiça, a fim de que proceda, para os devidos fins, à notificação da autoridade corre-
tamente identificada como responsável pelo ato atacado, julgando, em seguida, o man-
damus como entender de direito. (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 
em 26/08/2014, DJe 20/10/2014).

QueStão 5 (QUADRIX/CREF-13ª/ANALISTA ADVOGADO/2018) Após o oferecimento de 

contestação, caso sejam constatadas irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, 

se houver concordância do réu, o juiz, com base no princípio da primazia do mérito, oportuni-

zará ao autor a faculdade de emendar a petição.

Errado.

A emenda, nesse caso, não depende de concordância do réu.

Os artigos 434 e 435 do CPC permitem às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos do-

cumentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados 
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ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O STJ tradicionalmente possui 

uma interpretação mais flexível sobre a possibilidade de juntada posterior de documentos.

Malgrado o estreito limite em que é posto o cabimento da produção da prova documen-

tal superveniente de acordo com a literalidade da prescrição deste art. 397 [atual 435], 

tem-se entendido doutrinária e jurisprudencialmente que a regra não pode deixar de 

ser interpretada de forma extensiva e liberal, de sorte que permita às partes a juntada, 

a qualquer tempo (em primeira ou segunda instância), de documentos novos ou não, 

para a prova tanto dos fatos articulados como daqueles que ocorrem depois dos arti-

culados, sejam ou não para contrapô-los a documentos já produzidos. A flexibilidade 

interpretativa é de todo justificável para que não fiquem tolhidos o direito processual de 

provar e a própria efetividade jurisdicional.” (MACHADO, Costa. Código de Processo Civil 

Interpretado e Anotado. São Paulo: Manole, 2ª Edição, p. 715/716).

Julgado: STJ. REsp 1176440/RO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS 

DE TERCEIRO OPOSTOS PELA ESPOSA DO ACIONADO. CABIMENTO DA JUNTADA DE 

DOCUMENTOS NOVOS EM FASE DE APELAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRA-

DITÓRIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL SOBRE BENS 

ADQUIRIDOS EM DATA ANTERIOR À SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA EM MONTANTE SUFI-

CIENTE PARA O RESSARCIMENTO INTEGRAL DO AVENTADO DANO AO ERÁRIO. PRECE-

DENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos, 

em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da 

ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer 

os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer 

indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponde-

rável. 2. É pacífica no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a medida constri-

tiva deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de 

modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levan-

do-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma 

(REsp. 1.347.947/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 28.08.2013). 3. A  indisponibili-

dade acautelatória prevista na Lei de Improbidade Administrativa tem como finalidade a 

reparação integral dos danos que porventura tenham sido causados ao erário; trata-se 
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de medida preparatória da responsabilidade patrimonial, representando, em essência, 

a afetação de todos os bens necessários ao ressarcimento, podendo, por tal razão, atin-

gir quaisquer bens ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade. 

Precedentes. 4. Recurso Especial desprovido. (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013).

Julgado: STJ. REsp 888467/SP. [...]. 3. Outrossim, houve manifesto cerceamento do 
direito à produção de provas pelo indeferimento da juntada de documentos novos aos 
autos, os quais, pela sua importância, seriam capazes de influir no resultado da demanda. 
4. A apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde 
que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório. Inteligência dos arts. 397, 
462 e 517 do CPC. Precedentes. […]. (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 
06/10/2011).

Recentes julgados do STJ, contudo, trouxeram uma visão mais restrita à juntada de do-

cumentos novos.

Julgado: STJ. REsp 1072276/RN. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a 
petição inicial e a contestação desde que:
(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
(ii) não haja má fé na ocultação do documento;
(iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).
Precedentes. 2. Dessarte, a  mera declaração de intempestividade não tem, por si só, 
o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu 
conhecimento pelo Tribunal a quo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no 
processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até 
mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (art. 130 do 
CPC). 3. De fato, o processo civil contemporâneo encontra-se marcado inexoravelmente 
pela maior participação do órgão jurisdicional na construção do conjunto probatório, 
o que, no caso em apreço, autorizaria o Juízo a determinar a produção da prova con-
substanciada em documento público, tornando irrelevante o fato de ela ter permanecido 
acostada aos autos a despeito da ordem para seu desentranhamento. 4. Nada obstante, 
essa certidão foi objeto de incidente de falsidade, o qual foi extinto pelo Juízo singular, 
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em virtude da perda superveniente do interesse de agir decorrente da determinação de 
desentranhamento dos documentos impugnados dos autos. Assim, verifica-se que o 

contraditório não foi devidamente exercido, sendo tal cerceamento contrário à norma 

insculpida no art. 398 do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido. (Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/03/2013).

Julgado: STJ. REsp 1721700/SC. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 
435 DO CPC/2015 (ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDIS-
PENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRE-
CLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. 
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É admissível a juntada de documentos novos, inclu-
sive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura 
da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório 
(art. 435 do CPC/2015). 2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada 
ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a  condição de bem de 
família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre 
o qual esteja pendente apreciação judicial. 3. A utilização de prova surpresa é vedada no 
sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou 
incentivar a fraude processual. 4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida 
oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhe-
cidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente. 
5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório 
dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 6. Recurso especial não 
provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
08/05/2018, DJe 11/05/2018).

De toda forma, se a parte adversa não for ouvida acerca da juntada de documento novo 

irrelevante/desinfluente, não haverá nulidade.

Julgado: STJ. […]. 31. A ausência de intimação de uma das partes, para manifestação 
acerca de documentos juntados aos autos pela parte adversa, não acarreta a nulidade 
do julgado, por suposta ofensa ao art. 398 do CPC, quando referidos documentos se 
revelam irrelevantes para o deslinde da controvérsia, mormente, in casu, onde a carta 
manuscrita por acionista da empresa Liderança e Capitalização cinge-se à narrativa da 
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trajetória profissional e empresarial de seu subscritor, que, evidentemente, não revela 
documento hábil à solução da quaestio iuris. Precedentes desta Corte:REsp 600443/ES, 
DJ de 23.04.2007; REsp 637597/SP, DJ 20.11.2006; Resp 193.279/MA, DJ de 21/03/2005 

e REsp n.º 327.377/MG, DJ de 03/05/2004. […]. (REsp 851.090/SP, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 31/03/2008).

Julgado: STJ. […]. 3. “Não há falar em violação ao art. 398 do CPC quando a parte não 

houver sido intimada para se pronunciar sobre documento novo acostado aos autos, 

se este for desinfluente para o julgamento da controvérsia, não acarretando prejuízo 

para os litigantes” (REsp 438.188/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 

11.12.2006). […]. (REsp 878.472/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 20/03/2007, DJ 19/04/2007, p. 244).

pedido

O pedido formulado na petição inicial e na reconvenção também deve ser certo e determi-

nado. Pedidos vagos não são admissíveis, pois o pedido vincula o juiz e o dispositivo da sen-

tença, de forma que apenas o pedido específico e certo será passível do contraditório próprio 

e do eventual deferimento em sentença.

O Código permite pedido genérico apenas em 3 hipóteses: a) nas ações universais, se o 

autor não puder individuar os bens demandados (entenda-se como a universalidade de bens 

– livros de uma biblioteca ou herança, por exemplo); b) quando não for possível determinar, 

desde logo, as consequências do ato ou do fato; c) quando a determinação do objeto ou do 

valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

O valor da causa em demandas de reparação por danos morais: Na impossibilidade de se es-

pecificar o valor em ações indenizatórias por dano moral ou material, é possível a formulação 

de pedido genérico de ressarcimento na petição inicial do processo, com atribuição de valor 

simbólico à causa, o que refletirá no valor da causa também.
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Julgado: STJ. REsp 1534559/SP. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSA-

ÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INA-

DIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO 

AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA. 1. Ação ajuizada 

em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta 

Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 

2/STJ. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação 

de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclu-

sivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio. 4. Na hipótese em que for extre-

mamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material 

- por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido 

genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando 

na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a  adequada quantifica-

ção do prejuízo patrimonial. 5. Em se tratando de pedido genérico, o  valor da causa 

pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação 

ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 6. Recurso especial 

parcialmente provido. (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 01/12/2016).

Deve-se fixar um valor que não pode ser em quantia muito inferior ao de um valor mínimo 

desde logo estimável.

Julgado: STJ. Pet 2.398/SP. [...]. 4. Ainda que assim não fosse, vale ressaltar que a juris-

prudência mansa e pacífica deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se 

há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, 

ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que 

“A impossibilidade de avaliar a dimensão integral desse benefício não justifica a fixação 

do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimá-

vel” (REsp 642.488/DF, PRIMEIRA Turma, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 

28/09/2006). Nesse sentido: AgRg nos EREsp 713.800/MA, CORTE ESPECIAL, Rel. Minis-
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tra LAURITA VAZ, DJe de 08/06/2009. [...]. (Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 12/04/2010, DJe 12/05/2010).

Julgado: STJ. AgRg no Ag 786.921/PR. […]. 1. A determinação do valor da causa deve 

refletir o proveito econômico pretendido pela parte na propositura da demanda. Nas 

ações indenizatórias por danos morais, ainda que não se tenha valor certo da possí-

vel condenação, o valor da causa pode corresponder, de forma estimada ao um quan-

tum mínimo razoável à pretensão dos demandantes. Incidência da Súmula 83/STJ. […]. 

(Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª 
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 02/02/2009).
Julgado: STJ. AgRg no REsp 969.724/MA. 1. O  valor atribuído à causa, conforme a 
maciça jurisprudência desta Corte de Justiça, deve guardar imediata correspondência 
com o proveito econômico passível de ser auferido pelo autor da ação. 2. Todavia, con-
siderando que na ação de indenização é admissível pedido genérico, quando não for 
possível, no ajuizamento da ação, determinar-se o quantum debeatur, conclui-se que, se 
os valores requeridos pelo autor não podem ser mensurados de imediato, deve ser apli-
cado, quanto à fixação do valor da causa, o art. 258 do CPC. Destarte, na impossibilidade 
de aferição do conteúdo econômico da demanda, o valor da causa pode ser estimado 
pelo autor em valor provisório, passível de posterior adequação ao quantum apurado na 
sentença. 3. Agravo regimental desprovido. (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 26/08/2009).

Se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para os danos morais, a fixação 

do valor da causa deve corresponder a essa quantia.

Julgado: STJ. REsp 1698665/SP. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZA-
ÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDEN-
TIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial 
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 
(Enunciados Administrativos n.s 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo é possível estimar um valor, 
ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa 
deve corresponder a essa quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurispru-

dência desta Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título 

de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve 
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integrar o valor da causa. 4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor 

da causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor 

pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulados com danos 

morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos. 6. Recurso especial 

parcialmente provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência, incluídos os honorários ad-

vocatícios, são compreendidos no pedido, o que significa dizer que mesmo que a parte não 

formule esses pedidos em sua petição inicial, o juiz pode deferi-los, sem que haja ofensa ao 

princípio da correlação. São os chamados pedidos implícitos.

Inclusão de juros moratórios ou correção monetária (expurgos) em liquidação de senten-

ça, ainda que não discutido o tema na fase de conhecimento, não implica vício ultra ou extra 

petita nem ofende a coisa julgada.

Lei n. 6.899/1981 (Determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão 
judicial e dá outras providências.):
Art. 1º A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive 
sobre custas e honorários advocatícios.”

Julgado: STJ. REsp 1423027/PR. [...]. 2. A inclusão de expurgos inflacionários, na fase 

de liquidação de sentença, embora não discutidos na fase de conhecimento, não implica 

violação da coisa julgada. Precedentes. Recurso especial improvido. (Rel. Ministro HUM-

BERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014).

Julgado: STJ. REsp 1112524/DF. 1. A correção monetária é matéria de ordem pública, 

integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz 

ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindí-

vel o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial [...]. (Rel. Ministro LUIZ 

FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010).

Julgado: STJ. RMS 36297 AgR. […]. 1 – A parcela retroativa da reparação econômica, 

decorrente do reconhecimento da condição de anistiado político, engloba tanto o prin-

cipal quanto o acessório, ou seja, os juros legais e a correção monetária estão compre-

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


31 de 129www.grancursosonline.com.br

Thiago Pivotto

Formação, Suspensão e Extinção do Processo; Petição Inicial
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

endidos no próprio objeto indenizatório, nos termos do § 1º do art. 322 do CPC/2015. 

[…]. (Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019).

Juros remuneratórios ou a capitalização dos juros moratórios seguem a regra normal 

(precisa de pedido).

Informativo 492, STJ: “A Seção decidiu que a inclusão de juros remuneratórios e mora-

tórios capitalizados nos cálculos de liquidação, sem que tenha havido tal previsão no 

título executivo, implica violação da coisa julgada, e não mero erro de cálculo. Prece-
dente citado: REsp 685.170-DF, DJ 10/8/2006.” (EInf nos EDcl na AR 3.150-MG, Rel. Min. 
Massami Uyeda, julgados em 29/2/2012).
Súmula 254, STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o 
pedido inicial ou a condenação.”
Julgado: STJ. REsp 1392245/DF. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIO-
NÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE 
JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. 
Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o 
direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro 
de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se 
inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o  interessado ajuizar 
ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores 
a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo 
o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais 
depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente pro-
vido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, 

DJe 07/05/2015).

O Código afirma que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e 

observará o princípio da boa-fé. Nesse sentido, ainda que não especificamente formulado o 

pedido no capítulo atinente aos pedidos da petição inicial, é possível que o juiz defira o pleito 

do autor a partir de uma leitura da fundamentação lançada na petição como um todo.
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O pedido decorre da peça inicial como um todo, não apenas do capítulo dos pedidos. O pedido 

é extraído de uma interpretação restritiva mas lógico-sistemática das questões apresentadas 

ao longo da petição inicial, devendo ser considerados os requerimentos implícitos também.

Informativo 445, STJ: “[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que o pedido 

não deve ser extraído apenas do capítulo da petição reservado aos requerimentos, mas 

da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo da 

petição. [...]” (STJ. REsp 967.375 / RJ).

Julgado: STJ. AgRg no Ag 1418171/RJ. [...]. - Cabe ao julgador a interpretação lógico-

-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir de uma análise de todo o seu 

conteúdo. - Agravo no agravo de instrumento não provido. (Rel. Ministra NANCY ANDRI-

GHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012).

Julgado: STJ. [...]. EDcl no REsp 1294238/CE. 4. Incabível a alegação de ser o acórdão 

embargado extra petita, porquanto o pedido é o que se pretende com a instauração da 

demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática das razões recursais, sendo de 

levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes 

em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos”, devendo ser levados em conside-

ração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos. 

Precedentes: AgRg no Ag 1298321/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 10/2/12; AgRg no REsp 835.091/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

DJe 13/9/10; AgRg no REsp 1198808/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 1/6/11. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 25/04/2012).

DICA!
Restituição de parcela paga pelo promitente comprador é de-

corrência lógica da decretação da resolução do contrato de 

promessa de compra e venda!
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Julgado: STJ. REsp 1.286.144 – MG. 1. Decretada a resolução do contrato de promessa 

de compra e venda, deve o juiz, ainda que não tenha sido expressamente provocado 

pela parte interessada, determinar a restituição, pelo promitente vendedor, das parcelas 

do preço pagas pelos promitentes compradores. 2. Concretização da eficácia restitu-

tória da resolução, aplicável em benefício das duas partes do contrato, como conse-

quência natural da desconstituição do vínculo contratual. 3. Inocorrência de decisão 

“extra petita”. […]. (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2013).

É que com o exercício do direito formativo extintivo (direito potestativo) da resolu-

ção, há a:

1. desconstituição da relação obrigacional;

2. liberação do credor e devedor de suas obrigações (eficácia liberatória);

3. surgimento da relação de liquidação (eficácia restitutória).

“A resolução, própria dos contratos bilaterais, consiste basicamente na extinção do 

contrato pelo inadimplemento definitivo do devedor. Pelo aspecto subjetivo, a resolução 

constitui, como destaca Araken de Assis (Resolução do contrato por inadimplemento. 4ª 

ed. rev. e atual. São Paulo: Editora RT, 2004), direito formativo extintivo, ou direito potes-

tativo, ocasionando, com o seu exercício, a desconstituição da relação obrigacional e a 

liberação de credor e devedor de suas obrigações (eficácia liberatória). Predomina, pois, 

na resolução, a desconstituição do contrato e, consequentemente, da relação obriga-

cional dele nascida. Nada obstante, resulta também da resolução do contrato o surgi-

mento de uma nova relação obrigacional, chamada relação de liquidação, pela qual tanto 

o credor como o devedor devem restituir as prestações recebidas durante a execução 

do contrato (eficácia restitutória) e pela qual o devedor culpado pelo inadimplemento 

deve indenizar o credor. A respeito da eficácia restitutória resultante da relação de liqui-

dação, a seguinte lição do eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar Junior, exposta em 

sede doutrinária (Extinção dos contratos por incumprimento do devedor [Resolução]. 

Rio de Janeiro: Aide, 1991, p. 254): Resolvida a relação obrigacional, surge a relação 

de liquidação, na qual serão tratados os direitos do credor e do devedor a restituição 

das prestações já efetivadas e o direito do credor à indenização por perdas e danos 

(art. 1092, parágrafo único, do Código Civil). A eficácia restitutória ou a obrigação de 
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restituir as prestações recebidas – atribuída tanto ao credor como ao devedor – consti-

tui, portanto, consequência natural e indissociável da resolução do contrato, ao lado da 

eficácia liberatória e da obrigação do devedor de indenizar as perdas e danos comprova-

damente sofridas pelo credor. Assim, se o credor, na petição inicial, postula a resolução 

do contrato, não há a necessidade de que o devedor, na contestação ou em reconven-

ção, requeira a devolução das prestações entregues ao credor, a qual pode e deve ser 

determinada de ofício pelo juiz como decorrência lógica da decretação de resolução do 

contrato.” (ITA do REsp 1.286.144 – MG).

Se não houver determinação de restituição na sentença, o prazo prescricional para a 

pretensão de restituição de valores pagos, em razão de desfazimento de negócio jurí-

dico, é de dez anos.

Enriquecimento sem causa é gênero do qual o pagamento indevido é espécie. Não cabe 

falar em enriquecimento sem causa porque há causa. Não cabe falar em pagamento 

indevido porque, à época, foi devido.

“Apesar das muitas situações em que se possa identificar o enriquecimento sem causa, 

é preciso lembrar que o artigo 206, § 3º, IV, não impõe prazo prescricional de três anos 

para toda e qualquer hipótese em que se verificar um enriquecimento descabido. A norma 

alude à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”. Uma leitura atenta 

do dispositivo legal revela que o substantivo ressarcimento desponta com importân-

cia equivalente ao do seu complemento nominal, enriquecimento sem causa. Dessa 

maneira, se a pretensão formulada pela parte em Juízo não é de ressarcimento, mas de 

outra natureza, como, por exemplo, de cobrança, de anulação de ato jurídico, de indeni-

zação, de constituição de situação jurídica, não será o caso de aplicação de prazo trienal 

estabelecido pelo artigo 206, § 3º, IV. No caso dos autos, a pretensão formulada pelos 

recorridos não foi de ressarcimento, mas inegavelmente de cobrança, razão pela qual 

não se lhe pode aplicar o disposto no artigo 206, § 3º, IV, acima analisado. Igualmente 

descabe falar na incidência do artigo 206, § 3º, V, do Código, porque, no caso dos autos, 

tampouco se trata de reparação civil. Reparação civil é expressão que designa indeni-

zação por perdas e danos, estando associada, necessariamente, às hipóteses de res-

ponsabilidade civil, ou seja, tendo por antecedente o ato ilícito.” (ITA do REsp 1297607, 

trecho do voto do Min. Sidnei Beneti).
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Julgado: STJ. REsp 1297607/RS. 1.- A restituição dos valores pagos, diante da rescisão 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, constitui consectário natural do 

próprio desfazimento do negócio. 2.- A pretensão ao recebimento de valores pagos, que 

não foram restituídos diante de rescisão judicial, por sentença que não tenha decidido 

a respeito da restituição, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto 

no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do artigo 206, 

§ 3º, incisos IV e V, do mesmo diploma. 3.- Recurso Especial improvido (Rel. Min. Sidnei 

Beneti, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013).

Fatos podem ser:

• fatos jurídicos – fatos principais, relevantes à causa;

• fatos simples – não possuem relevância para a causa, sendo fatos secundários.

Fundamentação jurídica e legal são diferentes:

Fundamentação jurídica é a causa de pedir próxima, é requisito da petição inicial. É a exposi-

ção da origem do direito, sendo um liame entre os fatos jurídicos e o pedido (ex: de onde veio 

o dano, quem bateu em quem, de onde surgiu o direito?).

Fundamentação legal é a indicação do artigo/lei (juiz conhece o direito, portanto não é requi-

sito da petição inicial).

Juiz pode utilizar fundamento legal ou fundamentação jurídica diferente do alegado pelas 

partes para proferir decisão.

Mas o juiz não pode alterar os fatos narrados, pois ela vincula o pedido.

Julgado: STJ. AgInt no REsp 1444911/SP. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. JUL-

GAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT 

CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSI-

BILIDADE. 1. A sentença extra petita é aquela que examina causa diversa da que foi pro-

posta na inicial, sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor, bem como 
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com a providência jurisdicional que dela logicamente se extrai. 2. Não há provimento 

extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, 

ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição 

inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresen-

tada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos 

latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia. 3. De acordo com a jurisprudência do 

STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove 

uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expres-

samente formulados pela parte autora. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017).

Julgado: STJ. AgInt no AREsp 1179037/SP. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CASAMENTO. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. EXTRA PETITA. MATÉRIA 
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 
NÃO PROVIDO. 1. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, 
o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, ads-
trito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, 
proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos 
esposados pelo autor e refutados pelo réu. O  julgador não viola os limites da causa 
quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito 
apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido 
extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter 
com a demanda, aplicando o princípio da equidade. 2. O art. 515 do CPC consigna que 
o recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conheci-
mento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender 
de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídi-
cos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes. 3. O Tribunal de origem, 
amparado no acervo fático – probatório dos autos, concluiu que, apesar do casamento 
ter sido realizado no Líbano, as partes tinham a intenção de se estabelecer no Brasil, 
tendo este como primeiro domicílio. O entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se 
com precedentes desta Corte a respeito do tema. Ademais, conclusão diversa deman-
daria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 
4. Agravo interno não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
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Julgado: STJ. AgRg no REsp 1210486/RS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE-
CIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPA-
GANDA ENGANOSA. EFEITOS DA SENTENÇA DE MÉRITO. DIREITOS DIFUSOS. APELAÇÃO. 
EFEITO DEVOLUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECURSO 
NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O  recurso de apelação, como é cediço, possui 
efeito devolutivo amplo e a limitação quanto à matéria impugnada a que alude o art. 515, 
caput, do CPC, não implica, por óbvio, restrição quanto aos fundamentos jurídicos de 
que pode lançar mão o órgão ad quem depois de ultrapassado o juízo de admissibili-

dade. 2. Agravo regimental não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).

Aplicar lei não invocada pelas partes não ofende princípio da não surpresa.

“Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual 

é de conhecimento presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao 

império da lei, conforme presunção jure et de jure (artigo 3º da LINDB).”

“O caso envolveu a fixação de prazo prescricional em ação que discutia ilícito contra-

tual. No julgamento da causa, foi aplicado o artigo 205 (prescrição decenal), em vez do 

artigo 206, parágrafo 3º, V (prescrição trienal), ambos do Código Civil. Como as partes 

não discutiam que a prescrição era trienal, divergindo apenas em relação ao termo ini-

cial da contagem do triênio, a embargante entendeu que, “ao adotar fundamento jamais 

cogitado por todos aqueles que, até então, haviam-se debruçado sobre a controvérsia 

(partes e juízes), sem que sobre ele previamente fossem ouvidas as partes, o colegiado 

desconsiderou o princípio da não surpresa (corolário do primado constitucional do con-

traditório – CF, artigo 5º, LV), positivado no artigo 10 do CPC de 2015”.” (Notícias do STJ 

de 30/06/2017).

Julgado: STJ. EDcl no REsp 1280825/RJ. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLA-

RAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. 

PRESCRIÇÃO. INÍCIO. VIGÊNCIA DA NOVA LEI. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. ACO-

LHIMENTO. 1. O acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 2.028 do Código Civil e 

seus efeitos diante do marco inicial da prescrição. 2. Nos termos da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, se na data da 
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entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do 

tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor 

do referido diploma, isto é, 11.1.2003. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhi-

dos, com excepcional atribuição de efeitos infringentes. (Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Julgado: STJ. AgInt no REsp 1699989/SP. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO 

LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPE-

CIAL. ART. 10 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte Espe-

cial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS, realizado na sessão de 20 

de novembro de 2017, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6º, do CPC 

de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo Codex, firmou orientação de 
que o recorrente deve comprovar “a ocorrência de feriado local no ato de interposição 
do recurso”, de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em 
momento posterior para demonstrar sua tempestividade. 2. O “fundamento” ao qual se 
refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada 
pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no 
julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo 
com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio 
da não surpresa não impõe, portanto, ao  julgador que informe previamente às partes 
quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.” (EDcl no 
REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 
em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017). 3. Agravo interno improvido. (Rel. Ministro LÁZARO 
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, jul-
gado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018).

Se o Juiz julgar por causa de pedir remota diversa, haverá vício extra petita (extra causa pa-

tendi).

Pode o Juiz adotar fundamento legal diverso;

Pode o Juiz adotar fundamentação jurídica (alterar a causa de pedir próxima*).

Não pode o Juiz adotar fatos diversos (alterar a causa de pedir remota*).
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* Lembrar que o STJ é confuso sobre qual é a causa de pedir remota e qual é a próxima (re-

levar).

Julgado: STJ. REsp 1352497/DF. […]. 2. A questão relativa à suposta quebra do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de permissão de serviço de público foi expressa-
mente tratada na decisão do juízo singular. Sendo assim, o Tribunal de origem, ao agre-
gar outros fundamentos para manter a improcedência do pedido de indenização, não 
violou o disposto no art. 515 do CPC. 3. Isso porque o magistrado não está vinculado 
ao fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, 
podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos ao seu conhecimento, conforme o 
brocardo jurídico mihi factum, dabo tibi jus (“dá-me o fato, que te darei o direito) e o 

princípio jura novit curia (“o Juiz conhece o Direito”). […]. (Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014,DJe 14/02/2014).

Julgado: STJ. EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMEN-

TOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Verificada a existência 

de omissão e contradição na decisão embargada, os embargos de declaração devem 

ser acolhidos para sanar os vícios. 2. Há julgamento extra petita quando o juiz con-

cede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a presta-

ção requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 3. 

O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de 

nulidade. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar pro-

vimento ao agravo regimental. (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013).

Julgado: STJ. AgRg no REsp 1284814/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE-

CIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO 

OCORRÊNCIA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. “Não importa jul-

gamento extra petita, nem violação ao princípio do tantum devolutum quantum apella-

tum, a adoção, pelo juiz, de fundamento legal diverso do invocado pela parte, sem modi-

ficar a causa de pedir. Aplicação do princípio jura novit curia” (AgRg no Ag 936.003/RS, 

Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 15/3/10). […]. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 25/04/2013).
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Julgado: STJ. AgInt no REsp 1364494/SP. […]. 6. Não há julgamento extra petita quando 

o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qua-

lificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Vige, 

nesses casos, a  máxima segundo a qual o juiz, conhecendo a causa, deve aplicar o 

direito à espécie, consagrada na Súmula n. 456 do STF, no art. 257 do RISTJ e também 

nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus. […]. (Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 17/04/2017).

Julgado: STJ. REsp 1535727/RS. […]. 4. Não há falar em julgamento extra petita em 

virtude de o Tribunal de origem ter considerado como razões de decidir argumento ati-

nente à mudança unilateral da abrangência territorial da cláusula de raio ocorrida em 

2002, porquanto o julgador, para formar seu convencimento, não está adstrito à “causa 

petendi” remota (fundamento jurídico), mas sim à causa de pedir próxima ou imediata, 

ou seja, a todo o arcabouço fático-probatório que permeia a demanda. […]. (Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas 

serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do au-

tor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Segue-se a mesma lógica dos juros legais 

e correção monetária, ou seja, não há a necessidade de formulação específica desse pedido 

para que o juiz o defira.

No processo de conhecimento, as prestações sucessivas são consideradas incluídas no 

pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Esse entendimento se aplica 

também ao processo de execução.

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas dis-
posições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos 
executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de 
atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.
Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Es-
pecial.
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Julgado: STJ. REsp 1759364/RS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS 

CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POS-

SIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO 

OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO 

EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS 

PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. 

O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Pro-

cesso Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, 

das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação 

no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: “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”. 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à 
tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de exe-
cução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o 
cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 
do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, 
permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes 
ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido 
art.  323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da 
efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com 
base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o 
Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que “o 
exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, 
quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo 
juízo e idêntico o procedimento”, tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as 
parcelas cobradas na ação de execução – vencidas e vincendas – são originárias do 
mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabili-
zação da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento 
de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial exe-
cutado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alte-
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ração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação 
às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

QueStão 6 (MPESC/MPESC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Nos termos do Código de Pro-

cesso Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessi-

vas, essas serão consideradas incluídas no pedido, mediante pedido expresso do autor, e se-

rão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, 

deixar de pagá-las ou consigná-las.

Errado.

Tem-se caso de pedido implícito, que dispensa pedido expresso do autor, conforme literali-

dade do CPC.

Algumas classificações doutrinárias sobre cumulação de pedidos são importantes para 

entender certas disposições do Código:

Classificação sobre cumulação de pedidos

Cumulação própria Cumulação imprópria

Simples Sucessiva Subsidiária/Eventual Alternativa

Na cumulação própria é possível a procedência simultânea de todos os pedidos. Caso 

não haja prejudicialidade entre os pedidos, a cumulação será simples (“A” + “B”). Se houver 

prejudicialidade, a cumulação será sucessiva (Uma vez deferido “A”, também “B”), como, por 

exemplo, no pleito de nulidade do contrato e danos morais advindos dessa nulidade, pois, no 

caso, definir se há ou não a nulidade é prejudicial a concluir se houve ou não danos morais.
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Na cumulação imprópria, não é possível a procedência simultânea. A cumulação subsi-

diária é aquela em que o autor estabelece a ordem de preferência, ou seja, ele requer “A” e, 

se não for possível, que se defira “B”. Na cumulação alternativa não há essa preferência e o 

pedido é formulado por “A” ou “B”.

QueStão 7 (QUADRIX/CRM-PR/ADVOGADO/2018) À luz do CPC/2015, julgue o seguinte 

item a respeito do regramento do pedido na petição inicial.

Enquanto o pedido alternativo encerra um único pleito, passível de ser cumprido de mais 

de uma forma, a chamada cumulação alternativa veicula mais de uma postulação, podendo 

qualquer uma delas ser acolhida.

Certo.

Não confunda pedido alternativo com a cumulação imprópria alternativa. O pedido será alter-

nativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de 

um modo. Há apenas um pedido nesse caso. Já na cumulação alternativa há a formulação de 

duas ou mais postulações, sem que haja preferência em relação a elas.

Agora que você sabe as classificações, é importante entender algumas regras específicas 

do Código sobre elas.

Se houver rejeição ao pedido principal e acolhimento do pedido subsidiário/eventual, ha-

verá sucumbência recíproca. Se houver acolhimento do pedido alternativo, a sucumbência é 

exclusiva do réu.

Informativo 441, STJ: “Expõe, assim, que a cumulação imprópria subsidiária de pedi-
dos, também chamada de eventual por alguns doutrinadores, está regulada no art. 289 
do CPC e se faz presente quando o autor formula dois ou mais pedidos excludentes 
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em ordem de hierarquia fixada na petição inicial, os quais somente deverão ser exa-
minados e eventualmente acolhidos no caso de ser rejeitado o pedido imediatamente 
anterior. Dessa forma, evidencia-se, na cumulação subsidiária de pedidos, haver parcial 
sucumbência da parte que não teve sua pretensão atendida na extensão que preferen-
cialmente desejava. Assevera que, nesses casos, a solução a ser adotada para resol-
ver a controvérsia passa, em um primeiro momento, pela classificação do pedido, para 
que então possa ser definido o regime jurídico a ele aplicável, sobretudo quanto aos 
honorários advocatícios e ao interesse de recorrer. Diante do exposto, os embargos de 
divergência foram providos de acordo com a orientação do acórdão paradigma de que, 

havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará con-

figurada a mútua sucumbência, podendo ainda o juiz, no caso concreto e com respaldo 

na equidade, atribuir os ônus de sucumbência integralmente ao réu, quando reconhecer 

a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre 

os pedidos principal e subsidiário. Precedentes citados: [...].” (STJ. EREsp 616.918-MG).

Julgado: STJ. EREsp 616918/MG. 2. Na cumulação alternativa não há hierarquia entre 

os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz 

por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que 

escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há 
interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente 
suportados pelo réu. 3. Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedi-
dos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido princi-
pal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora 
acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da deci-
são. Se há a possibilidade de recurso, é  evidente que o autor sucumbiu de parte de 
sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, 
na proporção do sucumbimento de cada um. […]. (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010).

Ainda que o autor não formule pedido alternativo, o juiz assegurará o direito de cumprir 

a prestação de um ou de outro modo quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao 

devedor.
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É possível, ainda, cumular em um único processo, contra o mesmo réu, vários pedidos, 

ainda que entre eles não haja conexão, mas desde que os pedidos sejam compatíveis entre 

si (salvo na cumulação subsidiária/eventual), o  juízo seja competente para conhecer deles 

todos e seja adequado o procedimento em relação a essa cumulação.

Julgado: STJ. AgRg no REsp 953731/SP. 1. A solução integral da controvérsia, com fun-
damento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. É assente nesta Corte 

a possibilidade de cumulação de pedidos, nos termos do art. 292 [atual 327] do Código 

de Processo Civil, quando houver na demanda ponto comum de ordem jurídica ou fática, 

ainda que contra réus diversos. 3. A expressão “contra o mesmo réu” referida no art. 292 

[atual 327] do CPC deve ser interpretada cum grano salis, de modo a se preservar o fun-

damento técnico-político da norma de cumulação simples de pedidos, que é a eficiên-

cia do processo e da prestação jurisdicional. 4. Respeitados os requisitos do art. 292, 

§ 1º [atual 327, § 1º], do CPC (= compatibilidade de pedidos, competência do juízo e 

adequação do tipo de procedimento), aos quais se deve acrescentar a exigência de que 

não cause tumulto processual (pressuposto pragmático), nem comprometa a defesa 

dos demandados (pressuposto político), é admissível, inclusive em ação civil pública, 

a cumulação de pedidos contra réus distintos e atinentes a fatos igualmente distintos, 

desde que estes guardem alguma relação entre si. 5. Seria um equívoco exigir a proposi-

tura de ações civis públicas individuais para cada uma das várias licitações impugnadas 

as quais, embora formalmente diversas entre si, integram uma sequência temporal de 

atos de uma única administração municipal e ocorreram no âmbito do mesmo órgão e 

programa social. 6. Agravo Regimental não provido. (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 19/12/2008 REVPRO vol. 169, p. 310).

Casuística de competência envolvendo direito de propriedade industrial:

• Para nulidade de registro marcário – Justiça Federal, pois há interesse do INPI;

• Para reparação de danos causados por particular que teria utilizado indevidamente 

marca de outro particular – Justiça Estadual.
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Logo, não pode cumular os pedidos (Juízes incompetentes).

Julgado: STJ. REsp 1188105/RJ. 1. A autora pretende cumular duas ações: a primeira a 

envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a 

segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, 

isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, [atual 327, 

§ 1º] do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas 

quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Cons-

tituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em 

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na con-

dição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a cumulação, sob pena de 

usurpação da competência residual da Justiça Estadual. [...]. (Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/04/2013).

Casuística envolvendo interdição e internação compulsória.

STJ entendeu cabível a cumulação dos pedidos na Vara de Família e Sucessões.

Cuidado: se a demanda for voltada contra o Estado, haverá competência da Vara de Fazenda 

Pública, a afastar a possibilidade de cumulação, dada a diferença de competência para co-

nhecimento dos pedidos (internação compulsória e interdição).

Julgado: STJ. HC 135271/SP. HABEAS CORPUS. PROCESSO CIVIL DE INTERDIÇÃO. 

INTERNAÇÃO JUDICIAL. ENFERMIDADE MENTAL. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 

ANTISSOCIAL (TPAS). LAUDO PERICIAL. INTERNAÇÃO RECOMENDADA. 1.- É admitida, 

com fundamento na Lei 10.216/01, em processo de interdição, da competência do Juízo 

Cível, a determinação judicial da internação psiquiátrica compulsória do enfermo mental 

perigoso à convivência social, assim reconhecido por laudo técnico pericial, que con-

clui pela necessidade da internação. Legalidade da internação psiquiátrica compulsó-

ria. Observância da Lei Federal n. 10.216/01 e do Decreto Estadual n. 53.427/0.8, rela-

tivo à aludida internação em Unidade Experimental de Saúde. 2.- A anterior submissão 

a medida sócio-educativa restritiva da liberdade, devido ao cometimento de infração, 

correspondente a tipo penal, não obsta a determinação da internação psiquiátrica com-

pulsória após o cumprimento da medida sócio-educativa. Homicídios cometidos com 
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perversidade de agressão e afogamento em poça d’água contra duas crianças, uma 

menina de 8 anos e seu irmão, de 5 anos, para acobertar ataque sexual contra elas. 3.- 

Laudos que apontam o paciente como portador de transtorno de personalidade antis-

social - TPAS (dissocial - CID. F60.2): “Denota agressividade latente e manifesta, pouca 

capacidade para tolerar contrariedade e/ou frustrações, colocando suas necessidades 

e desejos imediatos pessoais acima das normas, regras e da coletividade, descaso aos 

valores éticos, morais, sociais ou valorização da vida humana, incapacidade de sentir e 

demonstrar culpa ou arrependimento. Características compatíveis com transtorno de 

personalidade sociopática aliada à limitação intelectual, podendo apresentar, a qualquer 

momento, reações anormais com consequências gtravíssimas na mesma magnitude 

dos atos infracionais praticados, sendo indicado tratamento psiquiátrico e psicológico 

em medida de contenção”. 4.- O presente julgamento, no âmbito da 3ª Turma, harmo-

niza a jurisprudência de ambas as Turmas da 2ª Seção desta Corte, na mesma orien-

tação do HC 169.172-SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, em caso de grande reper-

cussão nacional, no sentido de que “a internação em qualquer de suas modalidades, 

só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente”. Tal 

dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos 

extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) 

A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não 

tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida 

socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento 

de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos 

aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de 

segurança”. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de 

reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Sempre que a cumulação de pedidos envolver procedimentos diversos, é possível ao autor 

empregar o procedimento comum para albergar todos eles.

Se a obrigação for indivisível com vários credores, aquele que não participou do processo 

recebe sua parte ainda assim, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito.
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QueStão 8 (CESPE/PGM-AM/PROCURADOR DO MUNICÍPIO/2018) À luz das disposições 

do CPC relativas aos atos processuais, julgue o item subsequente.

O princípio da adequação do procedimento admite a cumulação de pedidos iniciais proce-

dimentalmente incompatíveis, desde que seja possível ajustá-los ao procedimento comum.

Certo.

Você acabou de aprender que se a acumulação de pedidos envolver procedimentos diversos, 

é possível ao autor empregar o procedimento comum para albergar todos eles.

Por fim, o Código permite a alteração dos pedidos, mas as regras aplicáveis dependerão 

do momento processual. Até a citação é possível alterar ou aditar o pedido ou a causa de 

pedir, independentemente do consentimento do réu. Depois da citação e até o saneamento 

do processo, essas alterações só poderão ser realizadas com o consentimento do réu, que se 

manifestará no prazo mínimo de 15 dias. Após o saneamento do processo, pela ausência de 

previsão legal, entende-se que não é possível alterar ou aditar o pedido ou a causa de pedir, 

ocasião em que ocorre a estabilização objetiva definitiva do processo.

É importante observar que havendo vários réus, e não tendo sido todos eles citados, o au-

tor pode alterar o pedido e a causa de pedir, mesmo sem o consentimento daqueles que já 

foram citados, mas deverá fazê-lo novamente para que não prejudique o contraditório.

Julgado: STJ. REsp 804.255/CE. 1. Antes de se consumar a citação de litisconsorte 

necessário do réu, por determinação do juízo, o autor pode alterar o pedido ou a causa 

de pedir, ainda que um dos litisconsortes já tenha ofertado contestação. 2. Cabe ao juiz, 
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nessa situação, preservar o contraditório e garantir a reestabilização da demanda, per-

mitindo que o réu adite sua defesa para adequá-la aos novos contornos da lide. (REsp 

804255/CE, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/02/2008, DJe 05/03/2008).

Julgado: STJ. REsp 1307407/SC. [...]. É afirmação corrente e quase dogmática que no 

processo civil, em seu rito ordinário, que feita a citação é defeso ao autor modificar o 

pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas 

partes, salvo as substituições permitidas por lei. No Processo Civil, pois, há mecanis-

mos aptos a estabilizar a demanda, que privilegiam a segurança jurídica e o encadea-

mento lógico-sistemático dos atos processuais. Um desses mecanismos é o previsto no 

art. 264, caput, do CPC, que veda ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem 

o consentimento do réu, após a citação. Pode-se dizer, portanto, que se trata de efeito 

processual da citação, cuja regra consagra o chamado princípio da estabilização da 

demanda e tem como finalidade impedir que o demandado seja surpreendido, compro-

metendo, severamente, o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. [...]. (Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 

29/05/2012).

indeFerimento da petição inicial

Existem determinados vícios que levam ao pronto indeferimento da petição inicial, o que 

ocorre por intermédio de uma sentença sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). O Códi-

go os elencou: inépcia, manifesta ilegitimidade da parte, ausência de interesse processual e 

não atendimento da determinação de emenda à inicial.

Entende-se como inepta a petição inicial em que não tiver pedido ou causa de pedir, em 

que o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses já estudadas em que é possível o 

pedido genérico, não houver lógica entre a narração dos fatos e a conclusão e quando houver 

pedidos incompatíveis entre si.
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Requisitos especias da petição inicial da rescisória: a) Deve cumular o pedido de rescisão 

com o de rejulgamento (vício sanável); b) Deve depositar 5% do valor da causa a título de 

multa, que será revertido à parte contrária caso a rescisória seja declarada inadmissível ou 

improcedente por unanimidade (vício insanável).

Se não efetuar ou efetuar a menor o depósito, a petição inicial será indeferida. O indeferimen-

to, neste caso, independe da prévia intimação da parte. Quando o assunto é recolhimento de 

depósito prévio em ação rescisória, o STJ é pela aplicação literal da norma (natureza de vício 

insanável).

Julgado: STJ. AgRg na AR 3223/SP. 2. Deve-se, na medida do possível, simplificar o trâ-

mite do processo, livrando-o de óbices e burocracias que possam transformar a ação 

em terreno incerto, repleto de armadilhas. Todavia, a  mitigação de regras processu-

ais cede frente à necessidade de proteção de direitos fundamentais da parte contrária, 

como o devido processo legal, a paridade de armas e a ampla defesa. 3. De acordo com 

o art. 490 [atual 968, §3º] do CPC, a falta ou insuficiência do depósito prévio motiva o 

indeferimento da petição inicial, conduzindo à extinção da ação rescisória sem apre-

ciação do mérito, nos termos do art. 267 [atual 485], I, do CPC, situação que dispensa 

a prévia intimação pessoal da parte, visto que o § 1º desse mesmo dispositivo legal 

somente exige essa providência nas hipóteses dos incisos II e III. 4. Agravo a que se nega 

provimento. (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, 

DJe 18/11/2010).

Julgado: STJ. REsp 1286262/ES. [...]. 4. Segundo entendimento da Segunda Seção desta 

Corte, “[...] a falta ou insuficiência do depósito prévio motiva o indeferimento da petição 

inicial, conduzindo à extinção da ação rescisória sem apreciação do mérito, nos termos 

do art. 267 [atual 485], I, do CPC, situação que dispensa a prévia intimação pessoal da 

parte, visto que o § 1º desse mesmo dispositivo legal somente exige essa providência 

nas hipóteses dos incisos II e III” (AgRg na AR 3.223/SP, Relatora a Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Segunda Seção, DJ 18/11/10). 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVE-

RINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

Se for outro vício em sede de rescisória, oportuniza-se a emenda (natureza de vício sanável).
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Julgado: STJ. AgRg no REsp 1227735/RS. 1. Na ação rescisória, faltando o pedido de 

novo julgamento, quando este se revele obrigatório, cabe ao relator, nos termos do 

art. 284 [atual 321] do CPC, determinar a intimação do autor para que emende a petição 

inicial e, aí, formule a pretensão ausente. 2. Apenas após o transcurso do prazo esta-

belecido para que o autor emende a inicial, sem que este o tenha feito, é que poderá o 

relator indeferir a petição inicial. Agravo regimental improvido. (Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011).

Nas demais hipóteses, o STJ flexibiliza os artigos, exigindo a prévia intimação para regulari-

zar o vício, nos moldes do artigo 284 do CPC (vícios sanáveis).

Julgado: STJ. REsp 1235960/RJ. 1. O art. 284 [atual 321] do CPC, prevê que, “verificando 

o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias [atuais 15 

dias]”. Mas, segundo o p. único do mesmo dispositivo, se o autor não sanar a irregulari-

dade, o processo será extinto. 2. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não 

preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283 [atuais 319 e 320] do CPC, 

quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento 

de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor. Prece-

dentes. […]. (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/04/2011, DJe 13/04/2011).

Julgado: STJ. REsp 1297948/MG. […]. 2. O  indeferimento liminar da petição inicial do 

mandado de segurança por ausência de documentos que comprovam o direito líquido e 

certo exige, primeiramente, a intimação do autor para sanar a irregularidade, nos termos 

do artigo 284 [atual 321] do CPC. Precedentes. 3. Recurso especial provido em parte. (Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 05/03/2012).

Julgado: STJ. Julgado: STJ. REsp 1224215/PR. [...]. 5. A jurisprudência desta eg. Corte 

Superior, nos termos do art. 598 do CPC, tem reconhecido a aplicabilidade do art. 284 

do mesmo diploma processual aos embargos do devedor, autorizando que, em caso de 

alegação de excesso de execução, determine o magistrado a intimação da parte embar-

gante para, emendando a petição, apresentar a memória de cálculo relativa ao quantum 

debeatur que considera devido. Assim, deve ser oportunizada ao embargante a possibi-
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lidade de emendar a petição de embargos à execução, em virtude da existência de defei-

tos ou irregularidades. Somente em caso de descumprimento da diligência, no prazo de 

10 (dez) dias, é que seria possível ao juiz indeferir a petição. 6. Portanto, se a jurispru-

dência do eg. Superior Tribunal de Justiça delineia a necessidade de intimação da parte 

embargante para emendar a petição de embargos à execução, apresentando memória 

de cálculo – afastando, por conseguinte, a possibilidade de indeferimento liminar dos 

mencionados embargos com base neste fundamento, sem que antes seja providenciada 

a diligência acima –, torna-se ainda mais plausível o direito da ora recorrente, tendo 

em vista que ela providenciou a referida emenda, antes mesmo da intimação do exe-

quente ou da análise pelo magistrado do recebimento, ou não, dos embargos. Assim, 

não parece razoável que sequer seja admitida a emenda. 7. O recurso especial merece 

ser conhecido e, parcialmente, provido, decretando-se a nulidade do processo a partir 

da decisão de fls. 576/577, com a baixa dos autos à Vara de origem. (Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 22/09/2011).

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, também sob pena de inépcia, discri-

minar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. As não controvertidas devem continuar a 

serem pagas no tempo e modo contratados.

Com o indeferimento da petição inicial, pode o autor recorrer por intermédio da apelação. 

Nesse caso, há efeito retratativo no recurso, ou seja, pode o juiz se retratar em cinco dias. 

Caso não haja retratação, o juiz manda citar o réu para responder ao recurso.

Perceba que como não houve triangularização do processo ainda, a sentença de inépcia 

é proferida sem que o réu tenha dela conhecimento. Por isso que, na interposição de recurso, 

o juiz acaba por citar o réu ao invés de intimar. A citação é para oferta de contrarrazões ao 

recurso, não contestação à inicial.

Se o tribunal reformar a sentença, o prazo para a contestação do réu corre da intimação 

do retorno dos autos.
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No NCPC, em segunda instância, pode haver a majoração dos honorários.

Se não houver fixação de honorários na primeira instância ou não forem cabíveis, não há fixa-

ção em segunda instância, como regra.

Apesar de o art. 85, § 11º, falar apenas em majoração, no caso de indeferimento da petição 

inicial com interposição de recurso e contrarrazões, cabe o arbitramento em segunda instân-

cia dos honorários.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor 
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 
atualizado da causa, atendidos:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta 
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º 
a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado 
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhe-
cimento.

Informativo 640, STJ: “Em caso de indeferimento da petição inicial seguida de interpo-

sição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a cons-

tituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença 

extintiva do processo, é cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do 

vencedor (CPC, art. 85, § 2º). De início, é importante lembrar que a jurisprudência desta 

Corte orienta-se no sentido de que”os honorários recursais não têm autonomia nem 

existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acrés-

cimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente, motivo por 

que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar 

em honorários recursais” (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). Na hipótese, não se trata dos 

honorários recursais, a que se refere o §11º do art. 85 do CPC, mas sim dos honorários 

de sucumbência decorrentes da extinção da relação processual (CPC, art. 85, caput e 

§1º). Destaca-se que não houve arbitramento de verba honorária em primeiro grau de 

jurisdição unicamente porque foi proferida a sentença de indeferimento da inicial, sem 
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angularização da relação jurídica processual. E, de fato, sem a citação ou o compareci-

mento espontâneo do réu, não se completou a formação da relação jurídica processual, 

não houve resistência ao pedido. Não tendo sido constituído advogado, cujo labor jus-

tificasse o estabelecimento de honorários de sucumbência, não havia, no momento da 

prolação da sentença, substrato para a incidência da regra do art. 85, segundo o qual 

“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Com 

a apresentação do recurso de apelação do autor, foi procedida a citação do executado 

que constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso. Com o julgamento da 

apelação, o Tribunal de origem entendeu improsperável o pleito de reforma da sentença, 

momento a partir do qual passou estar configurada a hipótese de estabelecimento de 

honorários de sucumbência, em face da extinção da execução, após a apresentação de 

defesa pelo executado. Desse modo, o mero fato de não ter havido, em primeira instân-

cia, fixação de verba honorária, não autoriza que deixe de ser aplicado o art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil a partir da apelação, quando, extinta a relação processual, 

houver advogado constituído nos autos pela parte vitoriosa.” (QUARTA TURMA, REsp 

1.753.990-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por maioria, julgado em 09/10/2018, DJe 

11/12/2018).

Se não houver recurso de apelação, a sentença transitará em julgado e o juiz apenas inti-

mará o réu para ter conhecimento do que ocorreu. Tal providência é importante para que isso 

seja alegado na eventualidade de o autor propor novamente a ação, que deverá ser distribuída 

por dependência ao juízo que extinguiu a demanda anterior (art. 286, II, do CPC).

improcedência liminar do pedido

Existem situações em que o pedido da parte é contrário ao entendimento consolidado nos 

tribunais. Em determinados casos, é possível, por economia processual, julgar improcedente 

o pedido já de pronto, liminarmente, sem que o réu seja citado e conteste a ação. O caso é de 

prolação de sentença com resolução de mérito (art. 487, I ou II, do CPC). O réu, nesse caso, 

mesmo sem saber da existência da ação acaba ganhando ela!

O Código prevê especificamente quais os casos em que é possível julgar liminarmente im-

procedente o pedido, são eles, sempre que a causa dispense fase instrutória: pedido contrário 
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a súmula ou julgamento repetitivo do STF/STJ; pedido contrário a entendimento firmado em 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; pedido con-

trário a súmula de TJ/TRF do local; ocorrência de prescrição ou decadência.

QueStão 9 (CESPE/PGM-MS/PROCURADOR MUNICIPAL/2019) Jorge foi devidamente ci-

tado em ação movida por Márcio e pretende alegar incompetência territorial, impugnar o valor 

da causa e apresentar reconvenção.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, a respeito do valor da cau-

sa, jurisdição e improcedência liminar do pedido.

Se o pedido feito na inicial por Márcio contrariar qualquer acórdão proferido por tribunal su-

perior, o juiz deverá julgar liminarmente improcedente o pedido.

Errado.

Como você acabou de aprender, não é qualquer acórdão e não é por qualquer tribunal supe-

rior! Com base em julgamentos, a liminar de improcedência acontece apenas se forem julga-

mentos repetitivos do STF/STJ.

QueStão 10 (CESPE/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA/2019) Em razão de 

uma colisão de veículos, Roberta, motorista e proprietária de um dos veículos, firmou acordo 

para reparação de danos com Hugo e Eduardo, respectivamente, motorista e proprietário do 

outro veículo envolvido no acidente. No entanto, por ter sido descumprido o referido pacto, 

Roberta ajuizou ação em desfavor deles. Hugo apresentou a sua contestação no prazo legal, 

e Eduardo não realizou esse ato processual.

Considerando essa situação hipotética e as disposições do Código de Processo Civil, julgue 

o item seguinte.

Caso algum dos pedidos de Roberta esteja em dissonância com entendimento firmado em 

súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, o juiz deverá julgá-lo liminarmente improcedente.
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Certo.

Perceba que o julgamento liminar de improcedência pode também ser parcial, por isso, ainda 

que apenas algum dos pedidos se enquadre na situação permissiva de julgamento liminar de 

improcedência, pode o magistrado julgar dessa forma.

Também como ocorre nos casos de inépcia, pode o autor interpor apelação em face dessa 

sentença, que também tem efeito retratativo de 5 dias. Se não se retratar, haverá a citação do 

réu para contrarrazoar a apelação em 15 dias.

Se não houver recurso de apelação, a sentença transitará em julgado e o juiz apenas inti-

mará o réu para ter conhecimento do que ocorreu. Tal providência é importante para que isso 

seja alegado na eventualidade de o autor propor novamente a ação, ocasião em que a nova 

demanda esbarrará na coisa julgada e deverá ser extinta sem resolução do mérito (art. 485, 

V, do CPC).

A questão envolvendo a suspensão das ações individuais frente as ações coletivas atinentes 

à macrolide geradora de processos multitudinários (causas de safra).

O STJ entende que a suspensão é automática.

Pode suspender de ofício.

Com o resultado da ação coletiva:

• Se favorável – conversão de ofício da ação individual em liquidação provisória de sen-

tença coletiva;

• Se desfavorável – julgamento da ação individual pelo art. 332 do CPC.

Informativo 643, STJ: “A questão controvertida consiste em definir a necessidade ou 

não de suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral 

em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de 
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jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR até o julgamento das Ações Civis 

Públicas em trâmite na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba. […] No 

recurso repetitivo REsp n. 1.110.549/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, restou consoli-

dado o entendimento de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julga-

mento da ação coletiva. No mesmo diapasão, a Primeira Seção, por ocasião também de 

julgamento de recurso repetitivo, REsp n. 1.353.801/RS, relator Ministro Mauro Cam-

pbell Marques, invocando o repetitivo da Segunda Seção, sufragou o entendimento de 

que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, ponde-

rando que a coletivização da demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo, é um dos 

meios mais eficazes para a realização do acesso à justiça, porquanto, além de reduzir 

os custos, consubstancia-se em instrumento para a concentração de litigantes em um 

polo, evitando-se, assim, os problemas decorrentes dos inúmeros procedimentos seme-

lhantes. Assim, o mais prudente é o sobrestamento dos feitos individuais até a solução 

definitiva do litígio coletivo.” (SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1.525.327-PR, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).

Julgado: STJ. REsp 1110549. 1. Ajuizada ação coletiva atinente a macro lide geradora 

de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julga-

mento da ação coletiva. 2. Entendimento que não nega vigência aos arts. 51, IV e § 1º, 

103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2º e 6º do 

Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação 

extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do 

disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos 

Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3. Recurso Especial improvido. (Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).

Julgado: STJ. REsp 1353801/RS. RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PRO-

CESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. piso salarial profissio-

nal nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos termos 

da Lei n. 11.738/08. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILI-

DADE. 1. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, “ajuizada ação coletiva atinente 
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a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individu-

ais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. (v.g.: REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, Segunda Seção, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009). 2. Este STJ 

também compreende que o posicionamento exarado no referido REsp 1.110.549/RS, 

“não nega vigência aos aos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; com os 

quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses 

dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código 

de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, 

de 8.5.2008)”. 3. Recurso Especial conhecido, mas não provido. (Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).

Julgado: STJ. AgRg no Ag 1125537/RS. 1. O agravante deve atacar, especificamente, 

os fundamentos lançados na decisão agravada, refutando todos os óbices por ela levan-

tados, sob pena de vê-la mantida. (Súmula 182/STJ). 2. “De acordo com o princípio da 

dialeticidade, as  razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, 

os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fun-

damentação, incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF” (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 26/11/2008). 3. “A suspensão do pro-

cesso individual pode perfeitamente dar-se já ao início, assim que ajuizado, porque, 

diante do julgamento da tese central na Ação Civil Pública, o processo individual poderá 

ser julgado de plano, por sentença liminar de mérito (CPC, art. 285-A [atual 332]), para 

a extinção do processo, no caso de insucesso da tese na Ação Civil Pública, ou, no caso 

de sucesso da tese em aludida ação, poderá ocorrer a conversão da ação individual em 

cumprimento de sentença da ação coletiva.” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009) 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVO-

CADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 10/06/2010).

Julgado: STJ. REsp 1189679/RS. […]. 2. A  suspensão de ofício das ações individuais 

foi corroborada por esta Corte no julgamento do Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia Repetitiva n. 1.110.549/RS, de modo que não cabe, nesta sede, revisar o 

que ficou ali estabelecido. Tendo-se admitido a suspensão de ofício por razões ligadas 

à melhor ordenação dos processos, privilegiando-se a sua solução uniforme e simul-

tânea, otimizando a atuação do judiciário e dasafogando-se sua estrutura, as mesmas 
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razões justificam que se corrobore a retomada de ofício desses processos, convertendo-

-se a ação individual em liquidação da sentença coletiva. Essa medida colaborará para o 

mesmo fim: o de distribuir justiça de maneira mais célere e uniforme. [...]. (Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 17/12/2010).

Julgado: STJ. AgRg no Ag 1144374/RS. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATU-

RAL. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM LIQUI-

DAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em 

razão de conferir maior efetividade e agilidade à prestação jurisdicional, é  possível a 

flexibilização do princípio da identidade física do juiz e do princípio do juiz natural. 2. 

É possível, de ofício, a conversão da ação individual em liquidação provisória de sen-

tença coletiva, não sendo permitidos, porém, atos de execução sobre o patrimônio do 

executado. 3. Agravo regimental desprovido. (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 03/05/2011).
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RESUMO

Doutrinariamente há a divisão entre suspensão própria e imprópria. Na suspensão pró-

pria, todo o procedimento é paralisado, ao passo que na imprópria a suspensão é de apenas 

parcela do procedimento.

A suspensão do procedimento depende, também, de um pronunciamento judicial, que 

possui conteúdo apenas declaratório e possui eficácia ex tunc.

As hipóteses são, por vezes, literalmente cobradas em provas, por isso acompanhe o qua-

dro a seguir:

Hipóteses de suspensão do processo/procedimento

Pela morte ou pela perda da capacidade 
processual de qualquer das partes, de seu 
representante legal ou de seu procurador

A morte da parte enseja a suspensão do procedi-
mento apenas se o direito for transmissível, pois, 

se for intransmissível, o processo será extinto 
(art. 485, IX, do CPC). A suspensão pela perda 

da capacidade processual é para que ingresse no 
processo um representante processual (art. 76 

do CPC)

Pela convenção das partes

É verdadeiro acordo bilateral e está sujeito às 
regras do art. 190 do CPC. O Código prevê limite 

máximo de até 6 meses de suspensão neste 
caso. Superado esse prazo, o juiz determina o 
prosseguimento do processo necessariamente.

Pela arguição de impedimento ou de sus-
peição

Apenas a arguição voltada ao juiz é que implica a 
suspensão do processo. Aquelas voltadas ao MP, 
auxiliares da justiça e demais sujeitos imparciais 
do processo não ensejam a suspensão (art. 148, 

§ 2º, do CPC). Na arguição voltada ao juiz, 
o relator poderá declarar os efeitos em que será 
recebido o incidente (art. 146, § 2º, do CPC), por 
isso a suspensão pode deixar de ocorrer poste-

riormente.

Pela admissão de incidente de resolução de 
demandas repetitivas

Pelo art. 982, I, do CPC, admitido o incidente, 
o relator suspenderá os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que tramitam no Estado 
ou na região, conforme o caso.
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Quando a sentença de mérito: a) depender 
do julgamento de outra causa ou da declara-
ção de existência ou de inexistência de rela-
ção jurídica que constitua o objeto principal 

de outro processo pendente; b) tiver de ser 
proferida somente após a verificação de deter-

minado fato ou a produção de certa prova, 
requisitada a outro juízo

A alínea “a” é o que a doutrina chama de pre-
judicialidade processual. Há a prejudicialidade 
interna ao processo e a externa, sendo esta 
a previsão do Código para a suspensão, não 

aquela. A suspensão depende de manifestação 
do juiz. O Código prevê limite máximo de até 

1 ano de suspensão neste caso. Superado esse 
prazo, o juiz determina o prosseguimento do pro-

cesso necessariamente.

Por motivo de força maior
Por exemplo: fechamento do fórum, calamidade 

pública, incêndio etc.

Quando se discutir em juízo questão decor-
rente de acidentes e fatos da navegação de 

competência do Tribunal Marítimo

Tribunal Marítimo é órgão do Ministério da Mari-
nha (Poder Executivo). Apesar de o Judiciário 

poder rever a conclusão técnica do Tribunal Marí-
timo, o Código prevê a suspensão do processo 

até que ela ocorra.

Nos demais casos que o Código regula
Por exemplo: instauração do incidente de des-
consideração da personalidade jurídica; julga-

mento de RE/REsp repetitivos

Pelo parto ou pela concessão de adoção, 
quando a advogada responsável pelo processo 

constituir a única patrona da causa

Nesse caso, o período de suspensão será de 30 
dias, contado a partir da data do parto ou da 
concessão da adoção, mediante apresentação 

de certidão de nascimento ou documento similar 
que comprove a realização do parto, ou de termo 
judicial que tenha concedido a adoção, desde que 

haja notificação ao cliente.

Quando o advogado responsável pelo pro-
cesso constituir o único patrono da causa e 

tornar-se pai

Nesse caso, o período de suspensão será de 8 
dias, contado a partir da data do parto ou da 
concessão da adoção, mediante apresentação 

de certidão de nascimento ou documento similar 
que comprove a realização do parto, ou de termo 
judicial que tenha concedido a adoção, desde que 

haja notificação ao cliente.

No caso de morte da parte em casos que envolvam direito transmissível, há a necessidade 

de abertura da habilitação (ação incidental de procedimento especial para habilitar a suces-

são processual), que é processada nos próprios autos do processo principal. Não ajuizada 

a ação de habilitação, o  juiz tomará posturas a depender de quem faleceu: falecido o réu, 

o juiz intima o autor para que promova a citação do espólio/sucessor/herdeiro em prazo de 
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no mínimo dois e no máximo seis meses (o elastecimento do prazo é justificável em razão 

da diligência a ser efetuada: pense no trabalho do advogado do autor em buscar o espólio/

sucessor/herdeiro em relação ao réu, com o qual, em tese, ele sequer tem contato); falecendo 

o autor e desde que seja transmissível o direito em litígio, o juiz intima o espólio/sucessor/

herdeiro “pelos meios de divulgação que reputar mais adequados” para que manifestem in-

teresse na sucessão processual e promovam a habilitação, sem a qual haverá a extinção do 

processo sem resolução de mérito.

No caso de morte do procurador da parte, ainda que iniciada a audiência de instrução e 

julgamento, o juiz determina que a parte constitua novo mandatário, em 15 dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC) se o autor não nomear 

novo mandatário ou prosseguimento do processo à revelia do réu, se este não cumprir a de-

terminação. Durante a suspensão do procedimento o Código veda a prática de qualquer ato 

processual, salvo arguição de impedimento e de suspeição, porque é essa justamente uma 

das hipóteses em que se suspende o processo principal.

Pode o juiz determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, ain-

da que esteja o procedimento suspenso. O Código prevê o ato que extingue o processo em 

primeira instância: a sentença. Nas instâncias superiores, o ato pode ser uma decisão mono-

crática ou mesmo um acórdão.

Sempre que for proferir uma sentença de extinção, sem a resolução do mérito, o juiz deve 

conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. É a concretude do princípio 

da cooperação.

A petição inicial, primeiro passo do processo, possui sete categorias de requisitos expres-

sos no Código. Vejamos cada um deles:
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Requisitos da PI

o juízo a que é dirigida
É o chamado endereçamento. Determina o juízo 

que apreciará a demanda.

os nomes, os prenomes, o estado civil, a exis-
tência 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

Caso não disponha dessas informações, poderá o 
autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligên-
cias necessárias a sua obtenção (consulta a siste-
mas informatizados). Ainda que faltem as infor-

mações exigidas, se for possível realizar a citação 
do réu, não há motivo para indeferir a petição 
inicial. Também se for impossível ou excessiva-
mente oneroso obter essas informações, não 

será o caso de indeferimento.

o fato e os fundamentos jurídicos do pedido
Fatos e fundamentos jurídicos são o que se con-

vencionou chamar de causa de pedir

o pedido com as suas especificações O pedido deve ser específico e delimitado.

o valor da causa

A toda causa será atribuído valor certo, ainda 
que não tenha conteúdo econômico imediata-
mente aferível. Veja o art. 292 do CPC com as 
peculiaridades sobre o valor da causa. É possí-
vel que o juiz corrija de ofício o valor da causa. 
O réu pode impugnar o valor, em preliminar da 

contestação.

as provas com que o autor pretende demons-
trar a verdade dos fatos alegados

A prática nos mostra que o pedido de provas é 
comumente feito de maneira genérica, sem pro-
blemas quanto a esse requisito. Por exemplo: 

Protesta-se por todos os meios de prova admiti-
dos no Direito.

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

A audiência só não será realizada se ambas as 
partes não quiserem, por isso, é esse o momento 

para o autor dizer sobre o ato.

A petição inicial precisa ainda ser instruída com os documentos indispensáveis à proposi-

tura da ação, que são aqueles ligados aos requisitos da petição inicial (por exemplo: cópia do 

RG) e aqueles intimamente ligados à natureza da ação (por exemplo: a certidão de casamento 

em uma ação de divórcio).

Sempre que alguns dos requisitos da petição inicial não estiver preenchido, cabe ao juiz 

determinar a emenda à inicial, no prazo de 15 dias. O despacho deve indicar com precisão 

o que deve ser corrigido ou completado. Não basta dizer apenas “emende-se”.
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O pedido formulado na petição inicial e na reconvenção também deve ser certo e deter-

minado.

O Código permite pedido genérico apenas em 3 hipóteses: a) nas ações universais, se o 

autor não puder individuar os bens demandados (entenda-se como a universalidade de bens 

– livros de uma biblioteca ou herança, por exemplo); b) quando não for possível determinar, 

desde logo, as consequências do ato ou do fato; c) quando a determinação do objeto ou do 

valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência, incluídos os honorários ad-

vocatícios, são compreendidos no pedido, o que significa dizer que mesmo que a parte não 

formule esses pedidos em sua petição inicial, o juiz pode deferi-los, sem que haja ofensa ao 

princípio da correlação. São os chamados pedidos implícitos.

O Código afirma que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e 

observará o princípio da boa-fé.

Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas 

serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do au-

tor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Algumas classificações doutrinárias sobre cumulação de pedidos são importantes para 

entender certas disposições do Código:

Classificação sobre cumulação de pedidos

Cumulação própria Cumulação imprópria

Simples Sucessiva Subsidiária/Eventual Alternativa

Na cumulação própria é possível a procedência simultânea de todos os pedidos. Caso 

não haja prejudicialidade entre os pedidos, a cumulação será simples (“A” + “B”). Se houver 

prejudicialidade, a cumulação será sucessiva (Uma vez deferido “A”, também “B”), como, por 

exemplo, no pleito de nulidade do contrato e danos morais advindos dessa nulidade, pois, no 

caso, definir se há ou não a nulidade é prejudicial a concluir se houve ou não danos morais.

Na cumulação imprópria, não é possível a procedência simultânea. A cumulação subsi-

diária é aquela em que o autor estabelece a ordem de preferência, ou seja, ele requer “A” e, 
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se não for possível, que se defira “B”. Na cumulação alternativa não há essa preferência e o 

pedido é formulado por “A” ou “B”. Ainda que o autor não formule pedido alternativo, o juiz 

assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo quando, pela lei ou pelo 

contrato, a escolha couber ao devedor.

É possível, ainda, cumular em um único processo, contra o mesmo réu, vários pedidos, 

ainda que entre eles não haja conexão, mas desde que os pedidos sejam compatíveis entre 

si (salvo na cumulação subsidiária/eventual), o  juízo seja competente para conhecer deles 

todos e seja adequado o procedimento em relação a essa cumulação.

Sempre que a cumulação de pedidos envolver procedimentos diversos, é possível ao autor 

empregar o procedimento comum para albergar todos eles.

Se a obrigação for indivisível com vários credores, aquele que não participou do processo 

recebe sua parte ainda assim, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito.

Por fim, o Código permite a alteração dos pedidos, mas as regras aplicáveis dependerão 

do momento processual. Até a citação é possível alterar ou aditar o pedido ou a causa de 

pedir, independentemente do consentimento do réu. Depois da citação e até o saneamento 

do processo, essas alterações só poderão ser realizadas com o consentimento do réu, que se 

manifestará no prazo mínimo de 15 dias. Após o saneamento do processo, pela ausência de 

previsão legal, entende-se que não é possível alterar ou aditar o pedido ou a causa de pedir, 

ocasião em que ocorre a estabilização objetiva definitiva do processo.

Existem determinados vícios que levam ao pronto indeferimento da petição inicial, o que 

ocorre por intermédio de uma sentença sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). O Códi-

go os elencou: inépcia, manifesta ilegitimidade da parte, ausência de interesse processual e 

não atendimento da determinação de emenda à inicial.

Entende-se como inepta a petição inicial em que não tiver pedido ou causa de pedir, em 

que o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses já estudadas em que é possível o 

pedido genérico, não houver lógica entre a narração dos fatos e a conclusão e quando houver 

pedidos incompatíveis entre si.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, também sob pena de inépcia, discri-

minar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 
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além de quantificar o valor incontroverso do débito. As não controvertidas devem continuar a 

serem pagas no tempo e modo contratados.

Com o indeferimento da petição inicial, pode o autor recorrer por intermédio da apelação. 

Nesse caso, há efeito retratativo no recurso, ou seja, pode o juiz se retratar em 5 dias. Caso 

não haja retratação, o juiz manda citar o réu para responder ao recurso.

Se o tribunal reformar a sentença, o prazo para a contestação do réu corre da intimação 

do retorno dos autos.

Se não houver recurso de apelação, a sentença transitará em julgado e o juiz apenas inti-

mará o réu para ter conhecimento do que ocorreu.

Existem situações em que o pedido da parte é contrário ao entendimento consolidado nos 

tribunais. Em determinados casos, é possível, por economia processual, julgar improcedente 

o pedido já de pronto, liminarmente, sem que o réu seja citado e conteste a ação. O caso é de 

prolação de sentença com resolução de mérito (art. 487, I ou II, do CPC). O réu, nesse caso, 

mesmo sem saber da existência da ação acaba ganhando ela!

O Código prevê especificamente quais os casos em que é possível julgar liminarmente im-

procedente o pedido, são eles, sempre que a causa dispense fase instrutória: pedido contrário 

a súmula ou julgamento repetitivo do STF/STJ; pedido contrário a entendimento firmado em 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; pedido con-

trário a súmula de TJ/TRF do local; ocorrência de prescrição ou decadência.

Também como ocorre nos casos de inépcia, pode o autor interpor apelação em face dessa 

sentença, que também tem efeito retratativo de cinco dias. Se não se retratar, haverá a citação 

do réu para contrarrazoar a apelação em 15 dias.

Se não houver recurso de apelação, a sentença transitará em julgado e o juiz apenas inti-

mará o réu para ter conhecimento do que ocorreu.
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QUESTÕES DE CONCURSO

QueStão 1 (FCC/MPE-MT/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) Se a petição ini-

cial não preencher os requisitos legais, apresentando defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito e verificando-se ainda a incapacidade processual da parte, 

deverá o juiz,

a) em ambas as situações, extinguir desde logo o processo, pois o atual sistema processual 

civil não admite vícios em relação à petição inicial nem convalida a incapacidade processual 

verificada no início da demanda.

b) em ambas situações, suspender o processo e designar prazo razoável para que sejam sa-

nados os vícios.

c) quanto aos defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deter-

minar que o autor emende a inicial ou a complete em quinze dias, indicando com precisão o 

que deve ser corrigido ou completado; quanto à incapacidade processual verificada, o  juiz 

suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

d) em ambas as situações, sem suspender o processo, determinar a emenda à inicial e o su-

primento do vício processual no prazo de quinze dias.

e) determinar a emenda à inicial em quinze dias quanto aos defeitos e irregularidades verifica-

dos, extinguindo desde logo o processo no tocante à incapacidade processual verificada, por 

se tratar de vício que não admite convalidação.

QueStão 2 (VUNESP/PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO-SP/PROCURADOR DO MUNICÍ-

PIO/2019) O juiz, ao analisar a emenda da petição inicial por ele determinada, poderá

a) indeferir a petição inicial, com fundamento na prescrição.

b) julgar liminarmente improcedente a ação, com base na existência de prévia coisa julgada.

c) julgar liminarmente improcedente o pedido, nas causas que dispensem a fase instrutória, 

que contrariar enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

d) indeferir liminarmente a exordial, se o objeto da demanda contrariar súmula vinculante.

e) determinar a citação do réu, a fim de que se manifeste sobre a decadência.
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QueStão 3 (VUNESP/PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO-SP/PROCURADOR DO MUNICÍ-

PIO/2019) O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na

a) ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal e dos juros de 

mora, se houver, cujas parcelas deverão ser atualizadas até a data do vencimento da última.

b) ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolu-

ção, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

c) ação de alimentos, a  soma das parcelas vencidas, acrescidas de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas.

d) ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor venal da área ou do bem objeto 

do pedido.

e) ação em que os pedidos são alternativos, o de menor valor.

QueStão 4 (FCC/SANASA CAMPINAS/PROCURADOR JURÍDICO/2019) São hipóteses de 

extinção do processo, com julgamento do mérito, quando

a) em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível.

b) o autor desistir da ação após a citação, com a concordância do réu.

c) for acolhido pedido contido na reconvenção.

d) for reconhecida a carência de ação.

e) o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 dias.

QueStão 5 (VUNESP/CÂMARA DE PIRACICABA-SP/ADVOGADO/2019) João propôs uma 

demanda, pelo procedimento comum, e o juiz determinou sua emenda. Cumprida tal ordem, 

o juiz analisou o pedido de tutela provisória formulado por João, indeferindo-o. Ato contínuo 

citou o réu, que apresentou contestação. Após, ambos os litigantes, por se tratar de matéria 

de fato, protestaram pela produção de prova oral. Na fase de saneamento, o juiz indeferiu a 

petição inicial e julgou extinto o processo sem conhecimento do mérito, alegando que João 

carecia do interesse processual. Diante dos fatos expostos, é certo afirmar que

a) o juiz errou, uma vez que a inépcia da petição inicial só pode ocorrer antes da apresentação 

da contestação.
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b) João poderá propor agravo de instrumento contra a decisão que julgou inepta a petição 

inicial, podendo o juiz valer-se do juízo de retratação em 5 dias.

c) o recurso manejado eventualmente por João contra a decisão que indeferiu a tutela provi-

sória tem como regra a aplicação do efeito suspensivo.

d) optando João por fazer o recurso contra a decisão do indeferimento da petição inicial, se o 

processo estiver em condições de pronto julgamento, o Tribunal poderá de imediato analisar 

o mérito da questão.

e) todas as decisões do juiz podem ser objeto de pedido de reconsideração, que é condição 

para interposição de outros recursos.

QueStão 6 (VUNESP/CÂMARA DE PIRACICABA-SP/ADVOGADO/2019) Determinada peti-

ção inicial traz o pedido de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos 

morais em razão da cobrança indevida, objeto do pleito declaratório. Nesse caso, é certo afir-

mar que a cumulação de pedidos é

a) alternativa.

b) simples.

c) eventual.

d) sucessiva.

e) expansiva.

QueStão 7 (VUNESP/PREFEITURA DE VALINHOS-SP/PROCURADOR/2019) O valor da cau-

sa constará da petição inicial ou da reconvenção e será,

a) na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de 

mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação.

b) na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente a um dos pedidos.

c) na ação em que houver pedido subsidiário, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles.

d) na ação em que os pedidos são alternativos, o valor do pedido principal.

e) na ação indenizatória, salvo se fundada em dano moral, o valor pretendido.
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QueStão 8 (VUNESP/PREFEITURA DE POÁ-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Em diver-

sos diplomas legais, encontra-se a previsão de instrumentos para a sustação da eficácia de 

decisões contrárias aos interesses ou que causem prejuízo a bens jurídicos tutelados pelo 

Poder Público.

A respeito dessas medidas de contracautela, que não têm natureza recursal, assinale a alter-

nativa correta.

a) A suspensão da eficácia da decisão, como forma de continuidade do serviço público, pode 

ser utilizada de ofício.

b) A competência para apreciação do pedido de suspensão é do relator da câmara ou turma à 

qual couber o conhecimento do respectivo recurso em face da decisão que se pretende sustar.

c) A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da 

decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva da segurança.

d) Devem ser impetrados tantos pedidos de suspensão quantas forem as decisões com o 

mesmo objeto proferidas em outras ações, não sendo possível a extensão dos efeitos de uma 

suspensão para casos que tratem de matéria idêntica.

e) Salvo como proponente, não é prevista intervenção do Ministério Público no procedimento 

de suspensão.

QueStão 9 (VUNESP/PREFEITURA DE POÁ-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Assinale a 

alternativa correta a respeito da técnica processual do reconhecimento da improcedência 

liminar do pedido.

a) Em respeito ao contraditório, só é possível após a citação do réu.

b) É possível no caso de pedido que contrariar entendimento firmado em assunção de com-

petência.

c) É possível no caso de se verificar a ocorrência de decadência, mas não no caso de prescri-

ção.

d) É possível no caso de pedido que contrariar decisão proferida pelo mesmo juízo em casos 

idênticos.

e) É possível no caso de pedido que contrariar decisão monocrática proferida por membro do 

Supremo Tribunal Federal.
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QueStão 10 (FCC/TRF-4ª/OFICIAL DE JUSTIÇA/2019) Na fase de saneamento do processo, 

o juiz verificou que o conhecimento do mérito da demanda dependia da verificação de fato 

delituoso objeto de inquérito policial, não tendo ainda o Ministério Público ajuizado a corres-

pondente ação penal. Nesse caso, o juiz

a) pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal; porém, 

se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de 

suspensão, deverá dar andamento ao feito e examinar incidentemente a questão prévia.

b) não pode determinar a suspensão do processo, cabendo-lhe examinar incidentemente a 

questão prévia, haja vista que as instâncias cível e criminal não se confundem.

c) deve determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal, podendo 

manter o processo suspenso por prazo indeterminado, desde que a ação penal seja proposta 

no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão.

d) somente pode ordenar a suspensão do processo, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, a partir 

de quando venha a ser proposta a ação penal.

e) deve determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal, pelo 

prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 2 (dois), salvo se o procedimento de investigação 

criminal vier a ser arquivado, sem o oferecimento de denúncia.

QueStão 11 (MPE-SP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) A Associação “X”, cons-

tituída em 1999 com a única finalidade de tutela coletiva dos direitos dos consumidores, in-

gressou com ação civil pública ambiental em face do Município “Y”, pretendendo impedir a 

continuidade de obras de alargamento de um logradouro, sob alegação de que a ampliação 

poderia causar dano ao meio ambiente. O magistrado, embora reconhecendo o atendimento 

do requisito da pré-constituição, considerou ausente a pertinência temática para a propositu-

ra da demanda. Nesse caso, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito,

a) por ausência de possibilidade jurídica do pedido.

b) por falta de interesse processual.

c) por ausência de legitimidade ativa.

d) por ausência de pressuposto processual.

e) por falta de capacidade jurídica.
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QueStão 12 (CEV-URCA/PREFEITURA DE MAURITI-CE/ADVOGADO/2019) É caso de indefe-

rimento da petição inicial, EXCETO:

a) Falta de legitimidade.

b) Quando o autor carecer de interesse processual.

c) Faltar-lhe pedido ou causa de pedir.

d) Quando a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

e) Quando não estiver presente o valor da causa.

QueStão 13 (CRESCER CONSULTORIAS/PREFEITURA DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE/

PROCURADOR DO MUNICÍPIO/2019) Analise os itens e assinale a alternativa correta:

I – Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do 

ato de suspensão do processo cível, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível 

examinar incidentemente a questão prévia.

II – Proposta a ação penal o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de seis meses.

III – A prova testemunhal requerida por carta precatória ou rogatória, caso não tenha sido 

produzida, suspende o processo apenas se o juiz a considerar imprescindível.

Estão corretos os itens:

a) I e II

b) I e III

c) II e III

d) I, II e III

QueStão 14 (VUNESP/CÂMARA DE ORLÂNDIA-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) A peti-

ção inicial será indeferida quando

a) o advogado postular em causa própria e não declarar o endereço, seu número de inscrição 

na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa e, 

intimado pelo juiz, não suprir a omissão no prazo de 15 (quinze) dias.

b) apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito e, inti-

mado pelo juiz, o autor não emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias.
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c) o autor carecer de interesse material.

d) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

e) contiver pedidos indeterminados ou compatíveis entre si.

QueStão 15 (VUNESP/CÂMARA DE MONTE ALTO-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Assi-

nale a alternativa correta em relação à petição inicial.

a) Indeferida a petição inicial, o autor poderá interpor apelação, facultando-se ao juiz da cau-

sa retratar-se no prazo de 10 (dez) dias.

b) Compreendem-se no pedido os juros legais e a correção monetária, mas não os honorários 

advocatícios e demais verbas sucumbenciais.

c) Nas causas em que é desnecessária a instrução, o juiz julgará liminarmente improcedente 

o pedido que contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local.

d) Na petição inicial, pode o autor formular pedido genérico, contudo, tal possibilidade não se 

aplica à reconvenção.

e) Até o saneamento do processo, o autor pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, 

independentemente do consentimento do réu.

QueStão 16 (VUNESP/TJ-RS/TITULAR DE SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTROS/2019) So-

bre as causas de indeferimento da petição inicial, assinale a alternativa correta.

a) O réu será comunicado do resultado do julgamento após o trânsito em julgado de sentença 

de mérito proferida em favor dele antes da citação.

b) A decisão de indeferimento da petição inicial não faz coisa julgada.

c) Indeferida a petição inicial e não interposta apelação, dispensa-se a intimação do réu sobre 

o trânsito em julgado da sentença.

d) Indeferida a petição inicial, cabe juízo de retratação no prazo de 10 (dez) dias.

e) O autor poderá interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a 

petição inicial.

QueStão 17 (VUNESP/PREFEITURA DE PONTAL-SP/PROCURADOR/2018) O reconhecimen-

to da ilegitimidade passiva da parte pelo magistrado implica
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a) no julgamento antecipado da lide.

b) na nulidade do processo.

c) na extinção do processo com resolução do mérito.

d) na extinção do processo por carência da ação.

e) na extinção do processo por falta de pressuposto processual.

QueStão 18 (CESPE/CGE-CE/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/2019) Em se tratando de 

causa em que a fase instrutória seja dispensada, o pedido da parte que contrariar acórdão 

proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos será julgado

a) liminarmente improcedente, após a necessária citação do réu.

b) liminarmente procedente, independentemente de citação do réu.

c) liminarmente procedente, após a necessária citação do réu.

d) liminarmente improcedente, independentemente de citação do réu.

e) somente após o prosseguimento do processo com a citação do réu.

QueStão 19 (IADES/CRN-3ª/ADVOGADO/2019) Em razão de descumprimento contratual, 

o Conselho Regional de Nutrição (CRN) ajuizou demanda em desfavor de uma empresa de 

manutenção de informática, entretanto, o juízo, ao receber a ação, julgou liminarmente o pe-

dido improcedente, por entender que houve contrariedade a enunciado de súmula do Tribunal 

de Justiça competente. Contra a referida decisão, o jurídico do CRN interpôs apelação.

Quanto a essa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

a) O juízo não conhecerá da apelação interposta, em virtude de o recurso cabível ser o agravo 

de instrumento.

b) Ocorrendo retratação, o juízo dará prosseguimento ao processo sem que o réu seja citado.

c) O réu deverá ser citado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, caso haja retra-

tação do juízo que proferiu a sentença.

d) Será facultado ao magistrado retratar-se no prazo de cinco dias.

e) O processo será encaminhado imediatamente ao tribunal de justiça para julgamento da 

apelação, por se tratar de improcedência liminar do pedido.
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QueStão 20 (CESPE/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/TJ-DFT/2019) Ser-

vidor público de determinado estado da Federação, pelo fato de não receber diversas grati-

ficações a que tinha direito, propôs, com a assistência de advogado, ação de cobrança em 

desfavor do respectivo estado. No entanto, a pretensão do autor tem como obstáculo súmula 

do tribunal de justiça local, contrária aos fundamentos que o servidor apresentou em sua 

demanda.

Nessa situação hipotética, o magistrado, com fundamento na referida súmula, deixará de re-

alizar a fase instrutória do processo e

a) promoverá a citação do réu para que compareça à audiência de conciliação ou mediação.

b) julgará liminarmente improcedente o pedido com base na súmula do tribunal, sendo dis-

pensada a citação do réu.

c) extinguirá o feito em razão da súmula do tribunal, sendo dispensada a citação do réu.

d) promoverá a citação do réu e, em seguida, julgará improcedente o pedido com base na sú-

mula do tribunal.

e) intimará a parte autora a fim de que emende a inicial em razão da incompatibilidade do 

pedido com a súmula do tribunal.

QueStão 21 (VUNESP/PREFEITURA DE ITAPEVI-SP/PROCURADOR MUNICIPAL/2019) A pe-

tição inicial é o ato processual através do qual o autor concretiza o seu direito de ação, ob-

servando-se que

a) deverá nela constar, como requisito, a indicação da fundamentação legal do pedido apre-

sentado.

b) a deficiência da qualificação do Réu gera o seu indeferimento, ainda que possível a citação 

do réu.

c) constatada a ausência de seus requisitos, o juiz deverá intimar o autor, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido 

ou completado.

d) nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar, dentre as obrigações contratuais, aque-

las que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
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e) será instruída com os documentos e as declarações de testemunhas indispensáveis à pro-

positura da ação, sob pena de indeferimento.

QueStão 22 (VUNESP/CÂMARA DE NOVA ODESSA-SP/ASSESSOR JURÍDICO I/2018) Sobre o 

pedido na petição inicial, assinale a alternativa correta.

a) É lícito formular pedido genérico, quando não for possível determinar, desde logo, as con-

sequências do ato ou do fato.

b) O pedido deve ser certo, contendo desde logo os juros legais e correção monetária, do con-

trário não haverá esse acréscimo ao principal.

c) Se tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, devem ser inclu-

ídas no pedido, para constarem da condenação final.

d) Se não houver conexão, não será possível a cumulação, em um único processo, contra o 

mesmo réu, de vários pedidos.

e) Os pedidos cumulados, alternativos ou em ordem subsidiária, não fazem parte do pedido 

reconvencional, por força de seu procedimento excepcional.

QueStão 23 (INSTITUTO AOCP/PC-ES/PERITO CRIMINAL/2019) Segundo o Código de Pro-

cesso Civil em vigor, assinale a alternativa que NÃO apresenta um requisito da petição inicial.

a) Número do Registro Geral (RG) do autor e do réu.

b) Estado civil do autor e do réu.

c) A opção ou não do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de media-

ção.

d) Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do autor e do réu.

e) As provas com que o autor pretende demonstrar o pedido e suas especificações.

QueStão 24 (UPENET-IAUPE/UPE/ADVOGADO/2019) Assinale a alternativa cORRETA com 

relação à formação, suspensão e extinção do processo.

a) É vedada a suspensão do processo de execução com fundamento na inexistência de bens 

penhoráveis do devedor.
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b) A suspensão do processo por convenção das partes só poderá perdurar por, no máximo, 

seis meses, e o juiz determinará o prosseguimento do processo, assim que se esgotar o refe-

rido prazo.

c) A arguição de impedimento ou de suspeição interrompe os prazos processuais, e, com o 

restabelecimento posterior da marcha processual, são restituídos integralmente os prazos 

para a prática dos atos do processo.

d) É  facultado ao autor a modificação do pedido até a realização da audiência preliminar, 

quando houver, ou no início da fase instrutória.

e) A admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas não é hipótese de suspen-

são do processo.

QueStão 25 (NC-UFPR/TJ-PR/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2019) O 

pedido é núcleo essencial da petição inicial, pois sobre ele deve incidir a decisão judicial. So-

bre a petição inicial e o pedido nela formulado, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O pedido deve ser certo, e a certeza diz respeito à clareza do pedido. Se a petição inicial 

não estiver suficientemente clara, contendo irregularidades no pedido, o juiz determinará que 

o autor a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido.

b) Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o pedido deve ser aditado a cada vencimento das 

futuras prestações periódicas.

c) A alternatividade quanto ao pedido pode decorrer da própria natureza da obrigação, ou por 

estratégia processual, em que o autor cumula pretensões alternativas.

d) Pode haver pedidos subsidiários, em que o autor formula um ou mais pedidos subsequen-

tes, que só deverão ser examinados pelo juiz se não acolhidos os pedidos antecedentes.

e) Para que se admita a cumulação de pedidos, não se exige que os pedidos cumulados sejam 

conexos.

QueStão 26 (CESPE/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) Uma pessoa 

ajuizou demanda, pelo procedimento comum, com pedido único de natureza patrimonial dis-

ponível que versava sobre questão de direito local. Ao receber a petição inicial, o magistrado 

julgou liminarmente improcedente o pedido formulado pelo autor, sem observar a ordem cro-

nológica de julgamento. Em sua decisão, o juiz consignou que o pedido contrariava expressamente 
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enunciado de súmula do tribunal de justiça sobre a matéria e que a causa dispensava instru-

ção probatória.

Nessa situação hipotética, o magistrado

a) deveria, obrigatoriamente, ter dado ao réu a oportunidade de se manifestar, antes de reali-

zar o exame do mérito do processo.

b) desrespeitou norma fundamental referente à ordem cronológica de conclusão e julgamen-

to, o que configura grave falha funcional sujeita a controle correcional pelo Poder Judiciário.

c) prolatou decisão que não se sujeita aos efeitos da coisa julgada material.

d) agiu em conformidade com o CPC para julgar liminarmente improcedente o pedido, caben-

do ao autor interpor recurso de apelação caso deseje reformar a decisão.

e) estará dispensado de comunicar ao réu o resultado do julgamento, caso não seja interpos-

to recurso pelo autor.

QueStão 27 (FCC/AFAP/ADVOGADO/2019) O pedido deve ser certo e determinado. No en-

tanto,

a) são compreendidos no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de su-

cumbência, inclusive os honorários advocatícios.

b) considera-se implícito o requerimento de multa, mesmo que não tenha sido prevista con-

tratualmente.

c) na demanda que tenha por objeto o cumprimento de prestações sucessivas, essas serão 

consideradas incluídas no pedido, desde que haja pedido de declaração expresso do autor 

nesse sentido.

d) somente na hipótese de ações universais, se o autor não puder individuar os bens deman-

dados, o pedido poderá ser genérico.

e) é lícita a cumulação, em um único processo, de vários pedidos contra o mesmo réu, desde 

que haja conexão ou continência entre eles.

QueStão 28 (IDHTEC/CRQ-19ª/ADVOGADO/2018) A petição inicial é o ato processual que 

dá início à Ação e inaugura a marcha processual. Diante de sua importância para o correto 

desenvolvimento processual, o Código de Processo Civil dispõe sobre requisitos da petição 
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inicial. Entre esses requisitos, a petição inicial deverá indicar os nomes, os prenomes, o esta-

do civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pes-

soas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu.

Com relação ao enunciado, e à luz das normas processuais vigentes, assinale a alternativa 

que completa incorretamente a seguinte assertiva:

“Quando a petição inicial deixar de indicar essas informações do autor ou do réu…

a) O juízo, em seu despacho inicial, deverá indeferir a petição inicial por ausência das condi-

ções que viabilizem o prosseguimento da ação, ou por apresentar defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito.

b) É possível ao autor requerer que o juízo tome as diligências necessárias para a obtenção 

dessas informações.

c) A petição inicial não será indeferida se, ainda assim, for possível a citação do réu.

d) A petição inicial não será indeferida se o juízo verificar que a obtenção de tais informações 

torna impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

e) O juízo determinará que o autor emende ou complete a petição inicial, indicando com pre-

cisão o que deve ser corrigido ou completado, no prazo de quinze dias.

QueStão 29 (INAZ DO PARÁ/FUNGOTA DE ARARAQUARA-SP/ADVOGADO/2018) Alfredo in-

gressou em juízo em face de Lucas, contudo, seu pedido foi declarado improcedente liminar-

mente com base no art. 332, IV do CPC/15, pois entendeu o magistrado que o pedido con-

trariava o enunciado de súmula do Tribunal de Justiça local. O advogado de Alfredo interpôs 

Apelação contra a decisão.

Com base na situação narrada, assinale a alternativa correta.

a) O magistrado determinará a citação do réu, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

dias, caso retrate-se da sentença.

b) O magistrado, caso retrate-se da sentença, prosseguirá com o processo sem a citação 

do réu.

c) O magistrado poderá retratar-se no prazo de 5 dias.

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


80 de 129www.grancursosonline.com.br

Thiago Pivotto

Formação, Suspensão e Extinção do Processo; Petição Inicial
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

d) O magistrado determinará o encaminhamento dos autos a Turma Recursal, a qual promo-

verá a citação do réu para apresentar as contrarrazões.

QueStão 30 (NC-UFPR/CÂMARA DE QUITANDINHA-PR/ADVOGADO/2018) O Juiz pode in-

deferir a inicial, nos casos listados a seguir, EXCETO quando:

a) existir ilegitimidade da parte.

b) o pedido for determinado.

c) faltar interesse processual.

d) existirem pedidos incompatíveis entre si.

e) faltar pedido ou causa de pedir.

QueStão 31 (CESPE/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) A respeito da petição ini-

cial de ação civil, julgue os itens a seguir.

I – Ainda que, para atender os requisitos da petição inicial, o autor requeira uma diligência 

excessivamente onerosa, é vedado ao juiz indeferir a inicial sob esse fundamento.

II – Ao contrário da ausência da indicação dos fundamentos jurídicos do pedido, a falta de 

indicação dos fatos acarreta o indeferimento de plano da inicial.

III – Não lhe sendo possível obter o nome do réu, o autor poderá indicar as características 

físicas do demandado, o que, se viabilizar a citação deste, não será causa de indeferi-

mento da inicial.

IV – Se a ação tiver por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o autor 

deverá, sob pena de inépcia, discriminar na inicial, entre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) I e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.
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QueStão 32 (MPE-PR/MPE-PR/PROMOTOR SUBSTITUTO/2019) Sobre as hipóteses de in-

deferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido, assinale a alternativa 

correta, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015:

a) A inépcia da petição inicial, a manifesta ilegitimidade da parte e a ausência de interesse 

processual são hipóteses de indeferimento da petição inicial.

b) A apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial não admite juízo de 

reconsideração.

c) A apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial não será objeto de 

contraditório e será imediatamente remetida ao tribunal competente.

d) A sentença que declara, liminarmente, prescrição ou decadência é decisão de indeferimen-

to da petição inicial.

e) Para que a improcedência liminar do pedido seja aplicada, basta que o magistrado verifique 

a incidência de precedente ao caso, não importando a natureza das alegações do autor na 

petição inicial.

QueStão 33 (FCC/DPE-MA/DEFENSOR PÚBLICO/2018) A improcedência liminar do pedido

a) é a medida a ser imposta quando for constatada, de plano, a prescrição ou a decadência.

b) deve ser precedida, via de regra, da regular citação do demandado.

c) é permitida diante da existência de precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ou 

pelo Supremo Tribunal Federal, mas não de Tribunal de Justiça.

d) pode ser decretada com fundamento na inépcia da petição inicial.

e) caso não seja impugnada por recurso no prazo legal, produz coisa julgada meramente for-

mal.

QueStão 34 (FCC/MPE-PE/ANALISTA MINISTERIAL/2018) Nas causas que dispensem a 

fase instrutória, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar

a) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, des-

de que já tenha havido a citação do réu.

b) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, independentemente da cita-

ção do réu.
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c) decisões anteriores suas proferidas em casos análogos, independentemente da citação 

do réu.

d) qualquer acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos 5 anos cujo entendi-

mento não tenha sido modificado pelo próprio Relator, independentemente da citação do réu.

e) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 

de competência, desde que já tenha havido a citação do réu.

QueStão 35 (FEPESE/PGE-SC/PROCURADOR DO ESTADO/2018) No que diz respeito à im-

procedência liminar do pedido, é correto afirmar:

a) O  julgamento liminar de improcedência ocorrerá, independentemente da citação do réu, 

quando o pedido estiver alcançado pela prescrição ou pela decadência.

b) Não interposta a apelação, o réu será desde logo intimado para a fase de cumprimento de 

sentença, caso dela decorra alguma obrigação a ser atendida.

c) Para que se dê o julgamento de improcedência liminar é necessária a formação de um con-

traditório mínimo em respeito ao devido processo legal.

d) Interposto recurso de apelação da sentença que julgar improcedente liminarmente o pedi-

do, haverá imediata intimação para que o réu apresente contrarrazões, sem possibilidade de 

juízo de retratação.

e) Há possibilidade de o Juiz realizar instrução probatória antes do julgamento de improce-

dência liminar do pedido.

QueStão 36 (CESPE/TCE-MG/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/2018) Caberá ao juiz não 

resolver o mérito quando

a) homologar a renúncia à pretensão formulada na ação.

b) decidir, de ofício, sobre a ocorrência de prescrição.

c) homologar reconhecimento da procedência do pedido formulado na reconvenção.

d) homologar a transação.

e) acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem.

QueStão 37 (CESPE/PGM-JOÃO PESSOA-PB/PROCURADOR DO MUNICÍPIO/2018) O advo-

gado de Fernando em determinado processo faleceu enquanto a ação ainda tramitava, e Fernando 
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perdeu o prazo para indicação de novo procurador. No momento, está em curso um prazo 

processual para a parte contrária a Fernando, que é ré na demanda.

Considerando essa situação hipotética e as disposições processuais, assinale a opção cor-

reta.

a) Fernando poderá prosseguir no processo sem advogado.

b) Fernando terá nova oportunidade de indicar outro mandatário após o fim do prazo proces-

sual que está em curso.

c) Eventual pedido realizado pela parte contrária deverá ser deferido pelo juízo, uma vez que 

Fernando está sem advogado e se omitiu em constituir novo mandatário.

d) O processo deverá ser extinto sem resolução de mérito, porque Fernando não constituiu 

novo advogado após seu patrono ter falecido.

e) Os efeitos da revelia deverão ser declarados, haja vista a omissão de Fernando em indicar 

novo mandatário.

QueStão 38 (UEM/ADVOGADO/2018) Marque a alternativa incorreta.

a) É  inconstitucional a cobrança das custas processuais daquele que, embora tenha sido 

beneficiado pela imunidade contida no art. 123 da Lei n.º 1.060/1950, tenha recuperado as 

condições econômicas para pagá-las sem prejuízo do sustento próprio ou da família, dentro 

do prazo prescricional de cinco anos, a contar da sentença final.

b) É possível, excepcionalmente, e em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a conces-

são de medida cautelar destinada à suspensão de processos que tratem da mesma contro-

vérsia e das decisões neles proferidas.

c) A coisa julgada – prevista no art. 5º4, XXXVI, da Constituição Federal de 1988 – possui 

envergadura constitucional e, sob o ângulo material do instituto, constitui cláusula pétrea e 

pode ocorrer de forma progressiva quando fragmentada a sentença em partes autônomas.

d) Compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar, originariamente, os conflitos 

de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado os casos de competência do Supremo 

Tribunal Federal, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vincula-

dos a tribunais diversos.
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e) O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

QueStão 39 (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGIS-

TROS/2018) É INCORRETO afirmar que o procedimento a ser adotado pelo juiz, segundo as 

regras do novo Código de Processo Civil no julgamento de improcedência liminar, será:

a) De julgamento de plano da lide independentemente da citação do réu no caso de reconhe-

cer a prescrição e a decadência.

b) De julgamento apenas de parcela da causa liminarmente improcedente, hipótese em que o 

recurso cabível será o agravo de instrumento.

c) De julgamento de plano de improcedência da lide no caso de aplicação de entendimento 

firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas.

d) De julgamento de plano improcedente a lide, hipótese em que o recurso cabível será a ape-

lação, cujo juízo de retratação será oportunizado, após o estabelecimento do contraditório, 

com a citação do réu.

QueStão 40 (FCC/PGE-AP/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Quanto à petição inicial e ao 

pedido,

a) o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir, sem consentimento do réu, assegurado o contraditório.

b) o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrên-

cia de decadência ou de prescrição, ou se considerar a parte como manifestamente ilegítima.

c) indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de quinze dias, 

retratar-se; não havendo a retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

d) na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas 

serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do au-

tor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

e) é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde 

que haja conexão entre eles.
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QueStão 41 (FGV/AL-RO/ADVOGADO/2018) Determinado credor ajuizou ação de cobrança 

em face do devedor, postulando a condenação deste ao pagamento da quantia de cem mil 

reais, relativa ao crédito derivado de um contrato de mútuo.

Na sessão de conciliação, as partes não obtiveram a auto composição. Transcorrido o prazo 

legal, o réu não apresentou contestação, o que lhe valeu o decreto de revelia. Na sequência, 

o devedor ajuizou, em face do credor, ação declaratória de inexistência do contrato de mútuo.

Nesse cenário, o feito correspondente à demanda declaratória deve ser

a) reunido com o primeiro, em razão da conexão.

b) reunido com o primeiro, em razão da continência.

c) julgado extinto, sem resolução do mérito.

d) julgado extinto, com resolução do mérito.

e) regularmente processado, após ser submetido à livre distribuição.

QueStão 42 (FCC/TRT-15ª/ANALISTA JUDICIÁRIO/2018) Em relação à formação, suspensão 

e extinção do processo,

a) durante a suspensão do processo é defesa a realização de qualquer ato processual, sem 

exceção, para proteção do princípio da isonomia.

b) considera-se proposta a ação quando a petição inicial for despachada pelo juiz, mas seus 

efeitos dependem quanto ao réu de sua citação válida.

c) se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz 

deve determinar a suspensão do processo até que a justiça criminal se pronuncie; nesse 

caso, a ação penal deve ser proposta em até seis meses, sob pena de cessação dos efeitos 

da suspensão.

d) a extinção do processo sem resolução do mérito, por vício processual, dar-se-á de ime-

diato; já a extinção com resolução de mérito dar-se-á somente por sentença, observados o 

contraditório e a ampla defesa.

e) suspende-se o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

QueStão 43 (FCC/TRT-2ª/OFICIAL DE JUSTIÇA/2018) Tulio ajuizou ação monitória contra 

Edilson, que tramita regularmente em uma das varas cíveis do Foro Central da Comarca de 
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São Paulo, Capital. Tulio e Edilson são representados em juízo, respectivamente e exclusiva-

mente, pelos advogados Rodolfo e Julia. No curso do processo, durante o mês de Fevereiro 

deste ano de 2018, Rodolfo, advogado de Tulio, tornou-se pai após o parto de sua esposa. 

E no mês de abril deste mesmo ano Julia tornou-se mãe. Rodolfo e Julia comunicaram os 

seus clientes e apresentaram em juízo as respectivas certidões de nascimento. No caso hi-

potético apresentado, de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil, agiu cor-

retamente o Magistrado que

a) suspendeu o processo pelo prazo de 8 dias a partir da data do parto da esposa do ad-

vogado Rodolfo, e suspendeu o processo pelo prazo de 30 dias a partir da data do parto da 

advogada Julia.

b) não suspendeu o processo após o parto da esposa de Rodolfo, e suspendeu o processo 

pelo prazo de 60 dias a partir da data do parto da advogada Julia.

c) suspendeu o processo pelo prazo de 5 dias a partir da data do parto da esposa do advoga-

do Rodolfo, e suspendeu o processo pelo prazo de 30 dias a partir da data do parto de Julia.

d) suspendeu o processo pelo prazo de 5 dias a partir da data do parto da esposa de Rodolfo, 

e suspendeu o processo pelo prazo de 60 dias a partir da data do parto de Julia.

e) suspendeu o processo pelo prazo de 20 dias a partir da data do parto da esposa de Rodolfo, 

e suspendeu o processo pelo prazo de 30 dias a partir da data do parto de Julia.

QueStão 44 (VUNESP/CÂMARA DE CAMPO LIMPO PAULISTA-SP/PROCURADOR JURÍDI-

CO/2018) Dr. Esculápio é juiz de direito de uma das varas cíveis da Comarca de Campo Limpo 

Paulista. Em uma ação que tramita pelo procedimento comum, após a citação, no momento 

do saneamento do processo, percebe que o direito da parte autora está prescrito. Diante des-

sa situação, levando em consideração os princípios que norteiam a nova estrutura do CPC/15, 

assinale a alternativa correta.

a) Independentemente da oitiva das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, poderá 

o juiz aplicar a prescrição e assim extinguir a ação sem resolução do mérito.

b) Por ser vedada a decisão surpresa, deve o juiz, mesmo em se tratando de matéria de ordem 

pública, ouvir as partes antes de determinar a extinção do processo com resolução do mérito, 

aplicando-se a prescrição.
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c) Em que pese seja vedada a decisão surpresa, tal princípio é excepcionado pelas matérias 

de ordem pública e, dessa forma, o juiz pode extinguir a ação com resolução do mérito, inde-

pendentemente da oitiva das partes.

d) A prescrição somente será aplicada se o réu da causa alegá-la em sede de contestação, 

a fim de dar vazão ao princípio dispositivo.

e) Por ser vedada a decisão surpresa, deve o juiz ouvir as partes antes de determinar a ex-

tinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, aplicando-se a 

prescrição.

QueStão 45 (TRF-3ª/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2018) Relativamente à suspensão do pro-

cesso, é INCORRETO afirmar:

a) Ela não ocorrerá quando se arguir impedimento ou suspeição do membro do Ministério 

Público, quando este atuar como autor da demanda.

b) É causa autorizadora da suspensão o parto ou adoção, quando a advogada responsável 

pelo processo constituir a única patrona da causa.

c) Suspende-se a execução se os bens penhorados não forem alienados por ausência de lici-

tantes, por um ano, após o que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

d) Se o conhecimento do mérito depender da verificação de fato delituoso, o juízo cível poderá 

examinar incidentalmente a questão prévia se, proposta a ação penal, decorrer o prazo de um 

ano sem pronunciamento do juízo criminal.

QueStão 46 (IESES/TJ-CE/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2018) Acerca 

da disciplina da Formação, Suspensão e Extinção do Processo no Código de Processo Civil, 

considere as seguintes afirmações:

I – Extingue-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qual-

quer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

II – Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte opor-

tunidade para, se possível, corrigir o vício.

III – É causa legal para a suspensão do processo o fato de o advogado responsável, sendo 

o único patrono da causa, tornar-se pai.
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Está correto o que se afirma em:

a) I e II.

b) I e III.

c) I, II e III.

d) II e III.

QueStão 47 (FGV/TJ-AL/OFICIAL DE JUSTIÇA/2018) Na petição inicial o autor indicou o pe-

dido, os fatos e os seus fundamentos jurídicos, mencionou também o desinteresse na realiza-

ção de eventual audiência de conciliação ou mediação e requereu ao juiz diligências necessá-

rias para a obtenção do endereço eletrônico, o domicílio ou a residência do réu.

Nesse cenário, a petição inicial:

a) será indeferida, pois cabe ao autor diligenciar na obtenção dos requisitos necessários para 

seu recebimento;

b) poderá ser deferida, pois o autor não pode ter seu direito de acesso à justiça impedido por 

falta dessas informações;

c) poderá ser deferida, ficando impedida a citação do réu até a obtenção destas informações, 

ainda que esta já fosse possível;

d) será indeferida, pois não cabe ao autor demonstrar desinteresse pela realização de audiên-

cia de conciliação ou mediação;

e) será indeferida, pois somente se poderia diligenciar na busca do endereço eletrônico, mas 

não em relação ao domicílio ou à residência do réu.

QueStão 48 (FGV/TJ-AL/OFICIAL DE JUSTIÇA/2018) Em uma audiência de instrução e jul-

gamento, os  procuradores do autor e do réu perceberam a possibilidade de se obter uma 

composição extrajudicial do feito, uma vez que esta não era possível naquele momento. As-

sim, convencionaram, em conjunto, pelo sobrestamento dos atos do processo pelo prazo de 

um ano, por considerarem que esse seria o tempo máximo necessário para que obtivessem 

junto aos seus clientes a solução amigável do conflito.

Nesse quadro, deverá o julgador:

a) admitir a suspensão do feito pelo prazo de um ano, pois há que se fomentar a atividade de 

composição dos conflitos;
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b) inadmitir a suspensão do feito pelo prazo pretendido, uma vez que o prazo máximo, nessa 

hipótese, seria de seis meses;

c) inadmitir a suspensão do feito e designar nova data para a audiência, intimando todos os 

presentes desta decisão;

d) extinguir o feito, uma vez que a hipótese em tela seria equivalente à paralisação do feito 

por negligência das partes;

e) extinguir o feito, uma vez que a hipótese em tela é tratada como abandono da causa por 

parte do autor.

QueStão 49 (FUNDEP/MPEMG/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2018) Analise as se-

guintes assertivas:

I – Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, mesmo 

se tratando de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

II – O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de 

embargos à execução.

III – O  juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o  valor da causa quando verificar que 

não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas corres-

pondentes.

IV – Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição ini-

cial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, sem a necessidade de exposição da lide, do direito que se busca realizar e 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Somente está CORRETO o que se afirma em:

a) I, II, III, IV.

b) I, II.

c) II, III.

d) IV, III.
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QueStão 50 (FCC/PGE-TO/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Em relação à petição inicial e 

ao pedido, está correto afirmar:

a) O pedido poderá ser alterado pelo autor até a citação, bem como a causa de pedir, desde 

que haja a anuência do réu.

b) Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o au-

tor, no prazo de quinze dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou complementado.

c) O pedido deve ser certo, mas são compreendidos no principal os juros legais, a multa con-

tratual, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

d) O pedido deve ser determinado, inexistindo na atual sistemática processual civil a possi-

bilidade de formulação de pedidos genéricos, salvo somente nas ações universais, se o autor 

não puder individuar os bens demandados.

e) É lícita a cumulação, em um único processo, de vários pedidos contra o mesmo réu, ainda 

que entre eles não haja conexão, somente se os pedidos forem compatíveis entre si e se o tipo 

de procedimento for o mesmo.
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GABARITO

1. c

2. c

3. b

4. c

5. d

6. d

7. a

8. c

9. b

10. a

11. c

12. e

13. b

14. d

15. c

16. a

17. d

18. d

19. d

20. b

21. d

22. a

23. a

24. b

25. b

26. d

27. a

28. a

29. c

30. b

31. c

32. a

33. a

34. b

35. a

36. e

37. d

38. a

39. d

40. d

41. c

42. e

43. a

44. b

45. c

46. d

47. b

48. b

49. c

50. b
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GABARITO COMENTADO

QueStão 1 (FCC/MPE-MT/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) Se a petição ini-

cial não preencher os requisitos legais, apresentando defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito e verificando-se ainda a incapacidade processual da parte, 

deverá o juiz,

a) em ambas as situações, extinguir desde logo o processo, pois o atual sistema processual 

civil não admite vícios em relação à petição inicial nem convalida a incapacidade processual 

verificada no início da demanda.

b) em ambas situações, suspender o processo e designar prazo razoável para que sejam sa-

nados os vícios.

c) quanto aos defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deter-

minar que o autor emende a inicial ou a complete em quinze dias, indicando com precisão o 

que deve ser corrigido ou completado; quanto à incapacidade processual verificada, o  juiz 

suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

d) em ambas as situações, sem suspender o processo, determinar a emenda à inicial e o su-

primento do vício processual no prazo de quinze dias.

e) determinar a emenda à inicial em quinze dias quanto aos defeitos e irregularidades verifica-

dos, extinguindo desde logo o processo no tocante à incapacidade processual verificada, por 

se tratar de vício que não admite convalidação.

Letra c.

Gabarito conforme art. 321 e 76 do CPC. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de difi-

cultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emen-

de ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Verificada 

a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o 

processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. As demais alternativas são 

excludentes e não poderiam ser marcadas.
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QueStão 2 (VUNESP/PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO-SP/PROCURADOR DO MUNICÍ-

PIO/2019) O juiz, ao analisar a emenda da petição inicial por ele determinada, poderá

a) indeferir a petição inicial, com fundamento na prescrição.

b) julgar liminarmente improcedente a ação, com base na existência de prévia coisa julgada.

c) julgar liminarmente improcedente o pedido, nas causas que dispensem a fase instrutória, 

que contrariar enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

d) indeferir liminarmente a exordial, se o objeto da demanda contrariar súmula vinculante.

e) determinar a citação do réu, a fim de que se manifeste sobre a decadência.

Letra c.

Gabarito conforme art. 332, IV, do CPC. O juiz também poderá julgar liminarmente improce-

dente (e não indeferir a petição inicial) o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de deca-

dência ou de prescrição. Prévia coisa julgada acarreta sentença sem resolução do mérito, não 

de improcedência. Contrariedade a súmula vinculante é hipótese de julgamento liminar de 

improcedência, não de indeferimento da exordial. Por fim, a ocorrência de decadência enseja 

o julgamento liminar de improcedência.

QueStão 3 (VUNESP/PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO-SP/PROCURADOR DO MUNICÍ-

PIO/2019) O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na

a) ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal e dos juros de 

mora, se houver, cujas parcelas deverão ser atualizadas até a data do vencimento da última.

b) ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolu-

ção, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

c) ação de alimentos, a  soma das parcelas vencidas, acrescidas de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas.

d) ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor venal da área ou do bem objeto 

do pedido.

e) ação em que os pedidos são alternativos, o de menor valor.
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Letra b.

Gabarito conforme art. 292, II, do CPC. Os demais valores da causa obedecem às seguintes 

regras: Na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos 

juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. 

Na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor. Na ação 

de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto 

do pedido. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor.

QueStão 4 (FCC/SANASA CAMPINAS/PROCURADOR JURÍDICO/2019) São hipóteses de 

extinção do processo, com julgamento do mérito, quando

a) em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível.

b) o autor desistir da ação após a citação, com a concordância do réu.

c) for acolhido pedido contido na reconvenção.

d) for reconhecida a carência de ação.

e) o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 dias.

Letra c.

Gabarito conforme art. 487, I, do CPC. Todas as demais hipóteses são casos de extinção do 

processo sem a resolução do mérito.

QueStão 5 (VUNESP/CÂMARA DE PIRACICABA-SP/ADVOGADO/2019) João propôs uma 

demanda, pelo procedimento comum, e o juiz determinou sua emenda. Cumprida tal ordem, 

o juiz analisou o pedido de tutela provisória formulado por João, indeferindo-o. Ato contínuo 

citou o réu, que apresentou contestação. Após, ambos os litigantes, por se tratar de matéria 

de fato, protestaram pela produção de prova oral. Na fase de saneamento, o juiz indeferiu a 

petição inicial e julgou extinto o processo sem conhecimento do mérito, alegando que João 

carecia do interesse processual. Diante dos fatos expostos, é certo afirmar que

a) o juiz errou, uma vez que a inépcia da petição inicial só pode ocorrer antes da apresentação 

da contestação.
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b) João poderá propor agravo de instrumento contra a decisão que julgou inepta a petição 

inicial, podendo o juiz valer-se do juízo de retratação em 5 dias.

c) o recurso manejado eventualmente por João contra a decisão que indeferiu a tutela provi-

sória tem como regra a aplicação do efeito suspensivo.

d) optando João por fazer o recurso contra a decisão do indeferimento da petição inicial, se o 

processo estiver em condições de pronto julgamento, o Tribunal poderá de imediato analisar 

o mérito da questão.

e) todas as decisões do juiz podem ser objeto de pedido de reconsideração, que é condição 

para interposição de outros recursos.

Letra d.

Gabarito conforme art. 1.013, § 3º, do CPC. O reconhecimento da inépcia da petição inicial 

pode ocorrer em fase posterior à de apresentação da contestação. Do indeferimento da peti-

ção inicial cabe apelação, não agravo de instrumento. O recurso contra a decisão que indeferiu 

a tutela provisória anteriormente é o agravo de instrumento, que não tem como regra o efeito 

suspensivo. Pedido de reconsideração não é condição para interposição de outros recursos.

QueStão 6 (VUNESP/CÂMARA DE PIRACICABA-SP/ADVOGADO/2019) Determinada peti-

ção inicial traz o pedido de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos 

morais em razão da cobrança indevida, objeto do pleito declaratório. Nesse caso, é certo afir-

mar que a cumulação de pedidos é

a) alternativa.

b) simples.

c) eventual.

d) sucessiva.

e) expansiva.

Letra d.

Como há uma relação de dependência entre os pedidos (os danos morais só poderão ser de-

feridos após o deferimento da inexigibilidade do débito), a cumulação é sucessiva.
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QueStão 7 (VUNESP/PREFEITURA DE VALINHOS-SP/PROCURADOR/2019) O valor da cau-

sa constará da petição inicial ou da reconvenção e será,

a) na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de 

mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação.

b) na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente a um dos pedidos.

c) na ação em que houver pedido subsidiário, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles.

d) na ação em que os pedidos são alternativos, o valor do pedido principal.

e) na ação indenizatória, salvo se fundada em dano moral, o valor pretendido.

Letra a.

Gabarito conforme art. 292, I, do CPC. Os demais valores seguem as seguintes sistemáticas: 

na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; na ação em que houver pedido 

subsidiário, o valor do pedido principal.

QueStão 8 (VUNESP/PREFEITURA DE POÁ-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Em diver-

sos diplomas legais, encontra-se a previsão de instrumentos para a sustação da eficácia de 

decisões contrárias aos interesses ou que causem prejuízo a bens jurídicos tutelados pelo 

Poder Público.

A respeito dessas medidas de contracautela, que não têm natureza recursal, assinale a alter-

nativa correta.

a) A suspensão da eficácia da decisão, como forma de continuidade do serviço público, pode 

ser utilizada de ofício.

b) A competência para apreciação do pedido de suspensão é do relator da câmara ou turma à 

qual couber o conhecimento do respectivo recurso em face da decisão que se pretende sustar.

c) A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da 

decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva da segurança.
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d) Devem ser impetrados tantos pedidos de suspensão quantas forem as decisões com o 

mesmo objeto proferidas em outras ações, não sendo possível a extensão dos efeitos de uma 

suspensão para casos que tratem de matéria idêntica.

e) Salvo como proponente, não é prevista intervenção do Ministério Público no procedimento 

de suspensão.

Letra c.

Resposta conforme art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/92. Compete ao presidente do tribunal, ao qual 

couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, 

a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requeri-

mento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de 

manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, 

à saúde, à segurança e à economia públicas. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão 

ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos 

da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. 

Por fim, o Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e 

duas horas.

QueStão 9 (VUNESP/PREFEITURA DE POÁ-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Assinale a 

alternativa correta a respeito da técnica processual do reconhecimento da improcedência 

liminar do pedido.

a) Em respeito ao contraditório, só é possível após a citação do réu.

b) É possível no caso de pedido que contrariar entendimento firmado em assunção de com-

petência.

c) É possível no caso de se verificar a ocorrência de decadência, mas não no caso de prescri-

ção.

d) É possível no caso de pedido que contrariar decisão proferida pelo mesmo juízo em casos 

idênticos.

e) É possível no caso de pedido que contrariar decisão monocrática proferida por membro do 

Supremo Tribunal Federal.
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Letra b.

Gabarito conforme art. 332, III, do CPC. A improcedência liminar do pedido ocorre antes da 

citação do réu. Cabe no caso de prescrição. A hipótese do item D não encontra amparo no 

CPC/15. Também não é cabível com base em decisão monocrática.

QueStão 10 (FCC/TRF-4ª/OFICIAL DE JUSTIÇA/2019) Na fase de saneamento do processo, 

o juiz verificou que o conhecimento do mérito da demanda dependia da verificação de fato 

delituoso objeto de inquérito policial, não tendo ainda o Ministério Público ajuizado a corres-

pondente ação penal. Nesse caso, o juiz

a) pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal; porém, 

se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de 

suspensão, deverá dar andamento ao feito e examinar incidentemente a questão prévia.

b) não pode determinar a suspensão do processo, cabendo-lhe examinar incidentemente a 

questão prévia, haja vista que as instâncias cível e criminal não se confundem.

c) deve determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal, podendo 

manter o processo suspenso por prazo indeterminado, desde que a ação penal seja proposta 

no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão.

d) somente pode ordenar a suspensão do processo, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, a partir 

de quando venha a ser proposta a ação penal.

e) deve determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal, pelo 

prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 2 (dois), salvo se o procedimento de investigação 

criminal vier a ser arquivado, sem o oferecimento de denúncia.

Letra a.

Gabarito conforme art. 315 do CPC. As alternativas B, C e E são excludentes quanto a suspen-

são, que é uma possibilidade. Na alternativa d, perceba que é possível suspender o processo 

antes mesmo da propositura da ação penal.

QueStão 11 (MPE-SP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) A Associação “X”, cons-

tituída em 1999 com a única finalidade de tutela coletiva dos direitos dos consumidores, 
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ingressou com ação civil pública ambiental em face do Município “Y”, pretendendo impedir a 

continuidade de obras de alargamento de um logradouro, sob alegação de que a ampliação 

poderia causar dano ao meio ambiente. O magistrado, embora reconhecendo o atendimento 

do requisito da pré-constituição, considerou ausente a pertinência temática para a propositu-

ra da demanda. Nesse caso, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito,

a) por ausência de possibilidade jurídica do pedido.

b) por falta de interesse processual.

c) por ausência de legitimidade ativa.

d) por ausência de pressuposto processual.

e) por falta de capacidade jurídica.

Letra c.

A pertinência temática é afeta ao sujeito do processo. Atinge a legitimidade ativa para a pro-

positura da demanda.

QueStão 12 (CEV-URCA/PREFEITURA DE MAURITI-CE/ADVOGADO/2019) É caso de indefe-

rimento da petição inicial, EXCETO:

a) Falta de legitimidade.

b) Quando o autor carecer de interesse processual.

c) Faltar-lhe pedido ou causa de pedir.

d) Quando a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

e) Quando não estiver presente o valor da causa.

Letra e.

Questão que trata do art. 330 do CPC. O gabarito não encontra previsão no dispositivo. Au-

sente o valor da causa, deve o magistrado determinar a emenda da inicial.

QueStão 13 (CRESCER CONSULTORIAS/PREFEITURA DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE/

PROCURADOR DO MUNICÍPIO/2019) Analise os itens e assinale a alternativa correta:

I – Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do 

ato de suspensão do processo cível, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível 

examinar incidentemente a questão prévia.
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II – Proposta a ação penal o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de seis meses.

III – A prova testemunhal requerida por carta precatória ou rogatória, caso não tenha sido 

produzida, suspende o processo apenas se o juiz a considerar imprescindível.

Estão corretos os itens:

a) I e II

b) I e III

c) II e III

d) I, II e III

Letra b.

Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano. As demais 

alternativas (I e III) estão conforme os artigos 315, 1§º e 377 do CPC.

QueStão 14 (VUNESP/CÂMARA DE ORLÂNDIA-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) A peti-

ção inicial será indeferida quando

a) o advogado postular em causa própria e não declarar o endereço, seu número de inscrição 

na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa e, 

intimado pelo juiz, não suprir a omissão no prazo de 15 (quinze) dias.

b) apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito e, inti-

mado pelo juiz, o autor não emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias.

c) o autor carecer de interesse material.

d) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

e) contiver pedidos indeterminados ou compatíveis entre si.

Letra d.

Gabarito conforme art. 330, § 1º, inciso IV, do CPC. Na letra a, o juiz ordenará que se supra a 

omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indefe-

rimento da petição. Na letra b, o prazo de emenda é de 15 dias. Na letra c o interesse é proces-

sual, não material. Por fim, na letra e, lembre-se de que o Código permite, em determinadas 

hipóteses, o pedido genérico.
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QueStão 15 (VUNESP/CÂMARA DE MONTE ALTO-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Assi-

nale a alternativa correta em relação à petição inicial.

a) Indeferida a petição inicial, o autor poderá interpor apelação, facultando-se ao juiz da cau-

sa retratar-se no prazo de 10 (dez) dias.

b) Compreendem-se no pedido os juros legais e a correção monetária, mas não os honorários 

advocatícios e demais verbas sucumbenciais.

c) Nas causas em que é desnecessária a instrução, o juiz julgará liminarmente improcedente 

o pedido que contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local.

d) Na petição inicial, pode o autor formular pedido genérico, contudo, tal possibilidade não se 

aplica à reconvenção.

e) Até o saneamento do processo, o autor pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, 

independentemente do consentimento do réu.

Letra c.

Gabarito conforme art. 332 do CPC. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facul-

tado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Compreendem-se no pedido principal os juros le-

gais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 

Na letra d, lembre-se de que essa regra é aplicável à reconvenção. Por fim, o autor poderá até 

a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimen-

to do réu.

QueStão 16 (VUNESP/TJ-RS/TITULAR DE SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTROS/2019) So-

bre as causas de indeferimento da petição inicial, assinale a alternativa correta.

a) O réu será comunicado do resultado do julgamento após o trânsito em julgado de sentença 

de mérito proferida em favor dele antes da citação.

b) A decisão de indeferimento da petição inicial não faz coisa julgada.

c) Indeferida a petição inicial e não interposta apelação, dispensa-se a intimação do réu sobre 

o trânsito em julgado da sentença.

d) Indeferida a petição inicial, cabe juízo de retratação no prazo de 10 (dez) dias.
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e) O autor poderá interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a 

petição inicial.

Letra a.

Gabarito conforme art. 331, § 3º, do CPC. A decisão de indeferimento da petição inicial faz 

coisa julgada. A letra C é contraditória com o gabarito. O juízo de retratação pode ser realiza-

do em até 5 dias. O recurso cabível, por fim, é o de apelação.

QueStão 17 (VUNESP/PREFEITURA DE PONTAL-SP/PROCURADOR/2018) O reconhecimen-

to da ilegitimidade passiva da parte pelo magistrado implica

a) no julgamento antecipado da lide.

b) na nulidade do processo.

c) na extinção do processo com resolução do mérito.

d) na extinção do processo por carência da ação.

e) na extinção do processo por falta de pressuposto processual.

Letra d.

A sentença que reconhece a ilegitimidade passiva é sem a resolução do mérito, portanto a 

dúvida permaneceria entre as alternativas D e E. Legitimidade para a causa é uma condição 

da ação e a ausência de condições da ação leva à carência da ação.

QueStão 18 (CESPE/CGE-CE/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/2019) Em se tratando de 

causa em que a fase instrutória seja dispensada, o pedido da parte que contrariar acórdão 

proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos será julgado

a) liminarmente improcedente, após a necessária citação do réu.

b) liminarmente procedente, independentemente de citação do réu.

c) liminarmente procedente, após a necessária citação do réu.

d) liminarmente improcedente, independentemente de citação do réu.

e) somente após o prosseguimento do processo com a citação do réu.
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Letra d.

Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Gabarito conforme art. 332, inciso 

II, do CPC.

QueStão 19 (IADES/CRN-3ª/ADVOGADO/2019) Em razão de descumprimento contratual, 

o Conselho Regional de Nutrição (CRN) ajuizou demanda em desfavor de uma empresa de 

manutenção de informática, entretanto, o juízo, ao receber a ação, julgou liminarmente o pe-

dido improcedente, por entender que houve contrariedade a enunciado de súmula do Tribunal 

de Justiça competente. Contra a referida decisão, o jurídico do CRN interpôs apelação.

Quanto a essa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

a) O juízo não conhecerá da apelação interposta, em virtude de o recurso cabível ser o agravo 

de instrumento.

b) Ocorrendo retratação, o juízo dará prosseguimento ao processo sem que o réu seja citado.

c) O réu deverá ser citado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, caso haja retra-

tação do juízo que proferiu a sentença.

d) Será facultado ao magistrado retratar-se no prazo de cinco dias.

e) O processo será encaminhado imediatamente ao tribunal de justiça para julgamento da 

apelação, por se tratar de improcedência liminar do pedido.

Letra d.

Gabarito conforme art. 332, § 2º, do CPC. O recurso é o de apelação. Se houver retratação, 

o  juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver 

retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias.

QueStão 20 (CESPE/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/TJ-DFT/2019) Ser-

vidor público de determinado estado da Federação, pelo fato de não receber diversas grati-

ficações a que tinha direito, propôs, com a assistência de advogado, ação de cobrança em 
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desfavor do respectivo estado. No entanto, a pretensão do autor tem como obstáculo súmula 

do tribunal de justiça local, contrária aos fundamentos que o servidor apresentou em sua 

demanda.

Nessa situação hipotética, o magistrado, com fundamento na referida súmula, deixará de re-

alizar a fase instrutória do processo e

a) promoverá a citação do réu para que compareça à audiência de conciliação ou mediação.

b) julgará liminarmente improcedente o pedido com base na súmula do tribunal, sendo dis-

pensada a citação do réu.

c) extinguirá o feito em razão da súmula do tribunal, sendo dispensada a citação do réu.

d) promoverá a citação do réu e, em seguida, julgará improcedente o pedido com base na sú-

mula do tribunal.

e) intimará a parte autora a fim de que emende a inicial em razão da incompatibilidade do 

pedido com a súmula do tribunal.

Letra b.

Gabarito conforme art. 332, inciso IV, do CPC. As demais alternativas são excludentes do ga-

barito.

QueStão 21 (VUNESP/PREFEITURA DE ITAPEVI-SP/PROCURADOR MUNICIPAL/2019) A pe-

tição inicial é o ato processual através do qual o autor concretiza o seu direito de ação, ob-

servando-se que

a) deverá nela constar, como requisito, a indicação da fundamentação legal do pedido apre-

sentado.

b) a deficiência da qualificação do Réu gera o seu indeferimento, ainda que possível a citação 

do réu.

c) constatada a ausência de seus requisitos, o juiz deverá intimar o autor, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido 

ou completado.

d) nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar, dentre as obrigações contratuais, aque-

las que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
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e) será instruída com os documentos e as declarações de testemunhas indispensáveis à pro-

positura da ação, sob pena de indeferimento.

Letra d.

Gabarito conforme art.  330, §  2º, do CPC. A  petição inicial demanda fundamento jurídico, 

não necessariamente o legal. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações sobre o réu, for possível a sua citação. Prazo de emenda é de 15 dias. Por fim, 

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

QueStão 22 (VUNESP/CÂMARA DE NOVA ODESSA-SP/ASSESSOR JURÍDICO I/2018) Sobre o 

pedido na petição inicial, assinale a alternativa correta.

a) É lícito formular pedido genérico, quando não for possível determinar, desde logo, as con-

sequências do ato ou do fato.

b) O pedido deve ser certo, contendo desde logo os juros legais e correção monetária, do con-

trário não haverá esse acréscimo ao principal.

c) Se tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, devem ser inclu-

ídas no pedido, para constarem da condenação final.

d) Se não houver conexão, não será possível a cumulação, em um único processo, contra o 

mesmo réu, de vários pedidos.

e) Os pedidos cumulados, alternativos ou em ordem subsidiária, não fazem parte do pedido 

reconvencional, por força de seu procedimento excepcional.

Letra a.

Gabarito conforme art. 324, § 1º, II, do CPC. Compreendem-se no principal os juros legais, 

a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 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 se-

rão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, 

deixar de pagá-las ou de consigná-las. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o 
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mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Na contestação, é lícito 

ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal 

ou com o fundamento da defesa.

QueStão 23 (INSTITUTO AOCP/PC-ES/PERITO CRIMINAL/2019) Segundo o Código de Pro-

cesso Civil em vigor, assinale a alternativa que NÃO apresenta um requisito da petição inicial.

a) Número do Registro Geral (RG) do autor e do réu.

b) Estado civil do autor e do réu.

c) A opção ou não do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de media-

ção.

d) Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do autor e do réu.

e) As provas com que o autor pretende demonstrar o pedido e suas especificações.

Letra a.

Gabarito conforme art. 319 do CPC.

QueStão 24 (UPENET-IAUPE/UPE/ADVOGADO/2019) Assinale a alternativa CORRETA com 

relação à formação, suspensão e extinção do processo.

a) É vedada a suspensão do processo de execução com fundamento na inexistência de bens 

penhoráveis do devedor.

b) A suspensão do processo por convenção das partes só poderá perdurar por, no máximo, 

seis meses, e o juiz determinará o prosseguimento do processo, assim que se esgotar o refe-

rido prazo.

c) A arguição de impedimento ou de suspeição interrompe os prazos processuais, e, com o 

restabelecimento posterior da marcha processual, são restituídos integralmente os prazos 

para a prática dos atos do processo.

d) É  facultado ao autor a modificação do pedido até a realização da audiência preliminar, 

quando houver, ou no início da fase instrutória.
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e) A admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas não é hipótese de suspen-

são do processo.

Letra b.

Gabarito conforme art. 313, §§ 4º e 5º. A letra a está em desconformidade com o art. 921, III, 

do CPC. A arguição de impedimento ou de suspeição suspende os prazos processuais. O au-

tor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu e, 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 dias, facultado o requerimento de prova suple-

mentar. Por fim, a letra e está em desconformidade com o art. 313, IV, do CPC.

QueStão 25 (NC-UFPR/TJ-PR/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2019) O 

pedido é núcleo essencial da petição inicial, pois sobre ele deve incidir a decisão judicial. So-

bre a petição inicial e o pedido nela formulado, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O pedido deve ser certo, e a certeza diz respeito à clareza do pedido. Se a petição inicial 

não estiver suficientemente clara, contendo irregularidades no pedido, o juiz determinará que 

o autor a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido.

b) Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o pedido deve ser aditado a cada vencimento das 

futuras prestações periódicas.

c) A alternatividade quanto ao pedido pode decorrer da própria natureza da obrigação, ou por 

estratégia processual, em que o autor cumula pretensões alternativas.

d) Pode haver pedidos subsidiários, em que o autor formula um ou mais pedidos subsequen-

tes, que só deverão ser examinados pelo juiz se não acolhidos os pedidos antecedentes.

e) Para que se admita a cumulação de pedidos, não se exige que os pedidos cumulados sejam 

conexos.

Letra b.

Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas se-

rão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, 
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e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do pro-

cesso, deixar de pagá-las ou de consigná-las. As demais alternativas estão em conformidade 

com os artigos 321, 325, 326 e 327, todos do CPC.

QueStão 26 (CESPE/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) Uma pessoa 

ajuizou demanda, pelo procedimento comum, com pedido único de natureza patrimonial dis-

ponível que versava sobre questão de direito local. Ao receber a petição inicial, o magistrado 

julgou liminarmente improcedente o pedido formulado pelo autor, sem observar a ordem cro-

nológica de julgamento. Em sua decisão, o juiz consignou que o pedido contrariava expressa-

mente enunciado de súmula do tribunal de justiça sobre a matéria e que a causa dispensava 

instrução probatória.

Nessa situação hipotética, o magistrado

a) deveria, obrigatoriamente, ter dado ao réu a oportunidade de se manifestar, antes de reali-

zar o exame do mérito do processo.

b) desrespeitou norma fundamental referente à ordem cronológica de conclusão e julgamen-

to, o que configura grave falha funcional sujeita a controle correcional pelo Poder Judiciário.

c) prolatou decisão que não se sujeita aos efeitos da coisa julgada material.

d) agiu em conformidade com o CPC para julgar liminarmente improcedente o pedido, caben-

do ao autor interpor recurso de apelação caso deseje reformar a decisão.

e) estará dispensado de comunicar ao réu o resultado do julgamento, caso não seja interpos-

to recurso pelo autor.

Letra d.

Gabarito conforme art. 332, IV, do CPC. A exclusão da regra do julgamento em ordem crono-

lógica nesse caso tem previsão no art. 12, § 2º, inciso I, do CPC.

QueStão 27 (FCC/AFAP/ADVOGADO/2019) O pedido deve ser certo e determinado. No en-

tanto,

a) são compreendidos no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de su-

cumbência, inclusive os honorários advocatícios.
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b) considera-se implícito o requerimento de multa, mesmo que não tenha sido prevista con-

tratualmente.

c) na demanda que tenha por objeto o cumprimento de prestações sucessivas, essas serão 

consideradas incluídas no pedido, desde que haja pedido de declaração expresso do autor 

nesse sentido.

d) somente na hipótese de ações universais, se o autor não puder individuar os bens deman-

dados, o pedido poderá ser genérico.

e) é lícita a cumulação, em um único processo, de vários pedidos contra o mesmo réu, desde 

que haja conexão ou continência entre eles.

Letra a.

Gabarito conforme art. 322, § 1º, do CPC. Multa não é considerado requerimento implícito. 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 se-

rão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, 

deixar de pagá-las ou de consigná-las. Pedido genérico é aceito em outras hipóteses, como, 

por exemplo, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou 

do fato. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, 

ainda que entre eles não haja conexão.

QueStão 28 (IDHTEC/CRQ-19ª/ADVOGADO/2018) A petição inicial é o ato processual que 

dá início à Ação e inaugura a marcha processual. Diante de sua importância para o correto 

desenvolvimento processual, o Código de Processo Civil dispõe sobre requisitos da petição 

inicial. Entre esses requisitos, a petição inicial deverá indicar os nomes, os prenomes, o esta-

do civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pes-

soas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu.

Com relação ao enunciado, e à luz das normas processuais vigentes, assinale a alternativa 

que completa incorretamente a seguinte assertiva:
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“Quando a petição inicial deixar de indicar essas informações do autor ou do réu…

a) O juízo, em seu despacho inicial, deverá indeferir a petição inicial por ausência das condi-

ções que viabilizem o prosseguimento da ação, ou por apresentar defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito.

b) É possível ao autor requerer que o juízo tome as diligências necessárias para a obtenção 

dessas informações.

c) A petição inicial não será indeferida se, ainda assim, for possível a citação do réu.

d) A petição inicial não será indeferida se o juízo verificar que a obtenção de tais informações 

torna impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

e) O juízo determinará que o autor emende ou complete a petição inicial, indicando com pre-

cisão o que deve ser corrigido ou completado, no prazo de quinze dias.

Letra a.

O gabarito é excludente em relação às demais alternativas, que estão em conformidade com 

o art. 319, §§ 1º, 2º e 3º, e art. 321, todos do CPC.

QueStão 29 (INAZ DO PARÁ/FUNGOTA DE ARARAQUARA-SP/ADVOGADO/2018) Alfredo in-

gressou em juízo em face de Lucas, contudo, seu pedido foi declarado improcedente liminar-

mente com base no art. 332, IV do CPC/15, pois entendeu o magistrado que o pedido con-

trariava o enunciado de súmula do Tribunal de Justiça local. O advogado de Alfredo interpôs 

Apelação contra a decisão.

Com base na situação narrada, assinale a alternativa correta.

a) O magistrado determinará a citação do réu, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

dias, caso retrate-se da sentença.

b) O magistrado, caso retrate-se da sentença, prosseguirá com o processo sem a citação 

do réu.

c) O magistrado poderá retratar-se no prazo de 5 dias.

d) O magistrado determinará o encaminhamento dos autos a Turma Recursal, a qual promo-

verá a citação do réu para apresentar as contrarrazões.
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Letra c.

Gabarito conforme art. 332, § 3º, do CPC. Se houver retratação, o juiz determinará o prosse-

guimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a cita-

ção do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias.

QueStão 30 (NC-UFPR/CÂMARA DE QUITANDINHA-PR/ADVOGADO/2018) O Juiz pode in-

deferir a inicial, nos casos listados a seguir, EXCETO quando:

a) existir ilegitimidade da parte.

b) o pedido for determinado.

c) faltar interesse processual.

d) existirem pedidos incompatíveis entre si.

e) faltar pedido ou causa de pedir.

Letra b.

Gabarito conforme art. 330 do CPC, no qual não há a hipótese de indeferimento da inicial no 

caso de pedido determinado.

QueStão 31 (CESPE/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) A respeito da petição ini-

cial de ação civil, julgue os itens a seguir.

I – Ainda que, para atender os requisitos da petição inicial, o autor requeira uma diligência 

excessivamente onerosa, é vedado ao juiz indeferir a inicial sob esse fundamento.

II – Ao contrário da ausência da indicação dos fundamentos jurídicos do pedido, a falta de 

indicação dos fatos acarreta o indeferimento de plano da inicial.

III – Não lhe sendo possível obter o nome do réu, o autor poderá indicar as características 

físicas do demandado, o que, se viabilizar a citação deste, não será causa de indeferi-

mento da inicial.

IV – Se a ação tiver por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o autor 

deverá, sob pena de inépcia, discriminar na inicial, entre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
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Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) I e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.

Letra c.

Gabarito conforme art. 319, § 2º, e 330, § 2º, todos do CPC. A petição inicial não será indefe-

rida pelo não atendimento da identificação dos dados pessoais do réu se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. No item II, 

o caso é de determinação da emenda à inicial.

QueStão 32 (MPE-PR/MPE-PR/PROMOTOR SUBSTITUTO/2019) Sobre as hipóteses de in-

deferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido, assinale a alternativa 

correta, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015:

a) A inépcia da petição inicial, a manifesta ilegitimidade da parte e a ausência de interesse 

processual são hipóteses de indeferimento da petição inicial.

b) A apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial não admite juízo de 

reconsideração.

c) A apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial não será objeto de 

contraditório e será imediatamente remetida ao tribunal competente.

d) A sentença que declara, liminarmente, prescrição ou decadência é decisão de indeferimen-

to da petição inicial.

e) Para que a improcedência liminar do pedido seja aplicada, basta que o magistrado verifique 

a incidência de precedente ao caso, não importando a natureza das alegações do autor na 

petição inicial.

Letra a.

Gabarito conforme § 1º do art. 330 do CPC. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, 

facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Se não houver retratação na interposição 
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dessa apelação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. O juiz também poderá 

julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadên-

cia ou de prescrição. Por fim, as alegações do autor no caso concreto influenciam na aplica-

ção ou não da improcedência liminar.

QueStão 33 (FCC/DPE-MA/DEFENSOR PÚBLICO/2018) A improcedência liminar do pedido

a) é a medida a ser imposta quando for constatada, de plano, a prescrição ou a decadência.

b) deve ser precedida, via de regra, da regular citação do demandado.

c) é permitida diante da existência de precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ou 

pelo Supremo Tribunal Federal, mas não de Tribunal de Justiça.

d) pode ser decretada com fundamento na inépcia da petição inicial.

e) caso não seja impugnada por recurso no prazo legal, produz coisa julgada meramente for-

mal.

Letra a.

Gabarito conforme art. 332, § 1º, do CPC. Não há necessidade de citação para a aplicação do 

instituto. Não é permitida diante de mero precedente do STF ou STJ, mas em casos firmados 

em julgamentos repetitivos. A inépcia é caso de extinção sem resolução do mérito. Caso não 

impugnada, gera coisa julgada material.

QueStão 34 (FCC/MPE-PE/ANALISTA MINISTERIAL/2018) Nas causas que dispensem a 

fase instrutória, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar

a) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, des-

de que já tenha havido a citação do réu.

b) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, independentemente da cita-

ção do réu.

c) decisões anteriores suas proferidas em casos análogos, independentemente da citação 

do réu.

d) qualquer acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos 5 anos cujo entendi-

mento não tenha sido modificado pelo próprio Relator, independentemente da citação do réu.
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e) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 

de competência, desde que já tenha havido a citação do réu.

Letra b.

Gabarito conforme a literalidade do art. 332 do CPC, IV, do CPC. As demais questões são ex-

cludentes e não constam nos incisos do artigo. Em todos os casos, dispensa-se a citação 

para o julgamento liminar de improcedência.

QueStão 35 (FEPESE/PGE-SC/PROCURADOR DO ESTADO/2018) No que diz respeito à im-

procedência liminar do pedido, é correto afirmar:

a) O  julgamento liminar de improcedência ocorrerá, independentemente da citação do réu, 

quando o pedido estiver alcançado pela prescrição ou pela decadência.

b) Não interposta a apelação, o réu será desde logo intimado para a fase de cumprimento de 

sentença, caso dela decorra alguma obrigação a ser atendida.

c) Para que se dê o julgamento de improcedência liminar é necessária a formação de um con-

traditório mínimo em respeito ao devido processo legal.

d) Interposto recurso de apelação da sentença que julgar improcedente liminarmente o pedi-

do, haverá imediata intimação para que o réu apresente contrarrazões, sem possibilidade de 

juízo de retratação.

e) Há possibilidade de o Juiz realizar instrução probatória antes do julgamento de improce-

dência liminar do pedido.

Letra a.

Gabarito conforme a literalidade do art. 332, § 1º, do CPC. Não interposta a apelação, o réu 

será intimado do trânsito em julgado da sentença. O  julgamento liminar de improcedência 

dispensa o contraditório. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias.

QueStão 36 (CESPE/TCE-MG/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/2018) Caberá ao juiz não 

resolver o mérito quando
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a) homologar a renúncia à pretensão formulada na ação.

b) decidir, de ofício, sobre a ocorrência de prescrição.

c) homologar reconhecimento da procedência do pedido formulado na reconvenção.

d) homologar a transação.

e) acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem.

Letra e.

Resposta conforme art. 485, VII, do CPC. As demais alternativas não encontram previsão no 

artigo.

QueStão 37 (CESPE/PGM-JOÃO PESSOA-PB/PROCURADOR DO MUNICÍPIO/2018) O advo-

gado de Fernando em determinado processo faleceu enquanto a ação ainda tramitava, e Fer-

nando perdeu o prazo para indicação de novo procurador. No momento, está em curso um 

prazo processual para a parte contrária a Fernando, que é ré na demanda.

Considerando essa situação hipotética e as disposições processuais, assinale a opção cor-

reta.

a) Fernando poderá prosseguir no processo sem advogado.

b) Fernando terá nova oportunidade de indicar outro mandatário após o fim do prazo proces-

sual que está em curso.

c) Eventual pedido realizado pela parte contrária deverá ser deferido pelo juízo, uma vez que 

Fernando está sem advogado e se omitiu em constituir novo mandatário.

d) O processo deverá ser extinto sem resolução de mérito, porque Fernando não constituiu 

novo advogado após seu patrono ter falecido.

e) Os efeitos da revelia deverão ser declarados, haja vista a omissão de Fernando em indicar 

novo mandatário.

Letra d.

Fernando é autor e deixou escoar o prazo para regularizar a capacidade processual. Gabarito 

conforme art. 76, § 1º, inciso I, do CPC. Verificada a incapacidade processual ou a irregula-

ridade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável 
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para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instân-

cia originária, o processo será extinto, se a providência couber ao autor.

QueStão 38 (UEM/ADVOGADO/2018) Marque a alternativa incorreta.

a) É  inconstitucional a cobrança das custas processuais daquele que, embora tenha sido 

beneficiado pela imunidade contida no art. 123 da Lei n.º 1.060/1950, tenha recuperado as 

condições econômicas para pagá-las sem prejuízo do sustento próprio ou da família, dentro 

do prazo prescricional de cinco anos, a contar da sentença final.

b) É possível, excepcionalmente, e em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a conces-

são de medida cautelar destinada à suspensão de processos que tratem da mesma contro-

vérsia e das decisões neles proferidas.

c) A coisa julgada – prevista no art. 5º4, XXXVI, da Constituição Federal de 1988 – possui 

envergadura constitucional e, sob o ângulo material do instituto, constitui cláusula pétrea e 

pode ocorrer de forma progressiva quando fragmentada a sentença em partes autônomas.

d) Compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar, originariamente, os conflitos 

de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado os casos de competência do Supremo 

Tribunal Federal, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vincula-

dos a tribunais diversos.

e) O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Letra a.

Gabarito exigiu o conteúdo do art. 12 da Lei 1.060/50, que foi revogado pelo NCPC. Nos pa-

rágrafos do art. 98 do NCPC consta que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que jus-

tificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.
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QueStão 39 (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGIS-

TROS/2018) É INCORRETO afirmar que o procedimento a ser adotado pelo juiz, segundo as 

regras do novo Código de Processo Civil no julgamento de improcedência liminar, será:

a) De julgamento de plano da lide independentemente da citação do réu no caso de reconhe-

cer a prescrição e a decadência.

b) De julgamento apenas de parcela da causa liminarmente improcedente, hipótese em que o 

recurso cabível será o agravo de instrumento.

c) De julgamento de plano de improcedência da lide no caso de aplicação de entendimento 

firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas.

d) De julgamento de plano improcedente a lide, hipótese em que o recurso cabível será a ape-

lação, cujo juízo de retratação será oportunizado, após o estabelecimento do contraditório, 

com a citação do réu.

Letra d.

Há a interposição da apelação e, posteriormente, o juízo de retratação ou não. Se houver re-

tratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não 

houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

dias. Gabarito conforme o art. 332 do CPC.

QueStão 40 (FCC/PGE-AP/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Quanto à petição inicial e ao 

pedido,

a) o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir, sem consentimento do réu, assegurado o contraditório.

b) o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrên-

cia de decadência ou de prescrição, ou se considerar a parte como manifestamente ilegítima.

c) indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de quinze dias, 

retratar-se; não havendo a retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

d) na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, es-

sas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, 
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e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do pro-
cesso, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
e) é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde 
que haja conexão entre eles.

Letra d.
Gabarito conforme art. 323 do CPC. O autor poderá: até a citação, aditar ou alterar o pedido 
ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; até o saneamento do pro-
cesso, 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 dias, 
facultado o requerimento de prova suplementar. Parte manifestamente ilegítima é causa de 
extinção do feito sem resolução do mérito, não causa de julgamento liminar. É lícita a cumula-
ção, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não 
haja conexão.

QueStão 41 (FGV/AL-RO/ADVOGADO/2018) Determinado credor ajuizou ação de cobrança 
em face do devedor, postulando a condenação deste ao pagamento da quantia de cem mil 
reais, relativa ao crédito derivado de um contrato de mútuo.
Na sessão de conciliação, as partes não obtiveram a auto composição. Transcorrido o prazo 
legal, o réu não apresentou contestação, o que lhe valeu o decreto de revelia. Na sequência, 
o devedor ajuizou, em face do credor, ação declaratória de inexistência do contrato de mútuo.
Nesse cenário, o feito correspondente à demanda declaratória deve ser
a) reunido com o primeiro, em razão da conexão.
b) reunido com o primeiro, em razão da continência.
c) julgado extinto, sem resolução do mérito.
d) julgado extinto, com resolução do mérito.
e) regularmente processado, após ser submetido à livre distribuição.

Letra c.

Conforme art. 57 do CPC, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta 

anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de 

mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
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QueStão 42 (FCC/TRT-15ª/ANALISTA JUDICIÁRIO/2018) Em relação à formação, suspensão 

e extinção do processo,

a) durante a suspensão do processo é defesa a realização de qualquer ato processual, sem 

exceção, para proteção do princípio da isonomia.

b) considera-se proposta a ação quando a petição inicial for despachada pelo juiz, mas seus 

efeitos dependem quanto ao réu de sua citação válida.

c) se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz 

deve determinar a suspensão do processo até que a justiça criminal se pronuncie; nesse 

caso, a ação penal deve ser proposta em até seis meses, sob pena de cessação dos efeitos 

da suspensão.

d) a extinção do processo sem resolução do mérito, por vício processual, dar-se-á de ime-

diato; já a extinção com resolução de mérito dar-se-á somente por sentença, observados o 

contraditório e a ampla defesa.

e) suspende-se o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Letra e.

Gabarito conforme art. 313, IV, do CPC. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato 

processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar 

dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Considera-se 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Se o conhecimento do mérito de-

pender de verificação da existência de fato delituoso, o  juiz pode determinar a suspensão 

do processo até que se pronuncie a justiça criminal e, nesse caso, se a ação penal não for 

proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito 

desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Por fim, é possível 

a extinção com resolução sem contraditório no caso de julgamento liminar de improcedência.

QueStão 43 (FCC/TRT-2ª/OFICIAL DE JUSTIÇA/2018) Tulio ajuizou ação monitória contra 

Edilson, que tramita regularmente em uma das varas cíveis do Foro Central da Comarca de 

São Paulo, Capital. Tulio e Edilson são representados em juízo, respectivamente e exclusivamente, 
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pelos advogados Rodolfo e Julia. No curso do processo, durante o mês de Fevereiro deste ano 

de2018, Rodolfo, advogado de Tulio, tornou-se pai após o parto de sua esposa. E no mês de 

abril deste mesmo ano Julia tornou-se mãe. Rodolfo e Julia comunicaram os seus clientes 

e apresentaram em juízo as respectivas certidões de nascimento. No caso hipotético apre-

sentado, de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil, agiu corretamente o 

Magistrado que

a) suspendeu o processo pelo prazo de 8 dias a partir da data do parto da esposa do ad-

vogado Rodolfo, e suspendeu o processo pelo prazo de 30 dias a partir da data do parto da 

advogada Julia.

b) não suspendeu o processo após o parto da esposa de Rodolfo, e suspendeu o processo 

pelo prazo de 60 dias a partir da data do parto da advogada Julia.

c) suspendeu o processo pelo prazo de 5 dias a partir da data do parto da esposa do advoga-

do Rodolfo, e suspendeu o processo pelo prazo de 30 dias a partir da data do parto de Julia.

d) suspendeu o processo pelo prazo de 5 dias a partir da data do parto da esposa de Rodolfo, 

e suspendeu o processo pelo prazo de 60 dias a partir da data do parto de Julia.

e) suspendeu o processo pelo prazo de 20 dias a partir da data do parto da esposa de Rodolfo, 

e suspendeu o processo pelo prazo de 30 dias a partir da data do parto de Julia.

Letra a.

Conforme art. 313, incisos IX e X, há a suspensão por 30 dias no caso de parto de advogada 

e por 8 dias no caso de o advogado tornar-se pai. Em ambas as hipóteses devem eles serem 

os únicos patronos da causa.

QueStão 44 (VUNESP/CÂMARA DE CAMPO LIMPO PAULISTA-SP/PROCURADOR JURÍDI-

CO/2018) Dr. Esculápio é juiz de direito de uma das varas cíveis da Comarca de Campo Limpo 

Paulista. Em uma ação que tramita pelo procedimento comum, após a citação, no momento 

do saneamento do processo, percebe que o direito da parte autora está prescrito. Diante des-

sa situação, levando em consideração os princípios que norteiam a nova estrutura do CPC/15, 

assinale a alternativa correta.
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a) Independentemente da oitiva das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, poderá 

o juiz aplicar a prescrição e assim extinguir a ação sem resolução do mérito.

b) Por ser vedada a decisão surpresa, deve o juiz, mesmo em se tratando de matéria de ordem 

pública, ouvir as partes antes de determinar a extinção do processo com resolução do mérito, 

aplicando-se a prescrição.

c) Em que pese seja vedada a decisão surpresa, tal princípio é excepcionado pelas matérias 

de ordem pública e, dessa forma, o juiz pode extinguir a ação com resolução do mérito, inde-

pendentemente da oitiva das partes.

d) A prescrição somente será aplicada se o réu da causa alegá-la em sede de contestação, 

a fim de dar vazão ao princípio dispositivo.

e) Por ser vedada a decisão surpresa, deve o juiz ouvir as partes antes de determinar a ex-

tinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, aplicando-se a 

prescrição.

Letra b.

Conforme art. 487, parágrafo único, do CPC, a prescrição e a decadência não serão reconheci-

das sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se, excetuada a situação 

de sentença liminar de improcedência. As demais alternativas são excludentes do gabarito.

QueStão 45 (TRF-3ª/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2018) Relativamente à suspensão do pro-

cesso, é INCORRETO afirmar:

a) Ela não ocorrerá quando se arguir impedimento ou suspeição do membro do Ministério 

Público, quando este atuar como autor da demanda.

b) É causa autorizadora da suspensão o parto ou adoção, quando a advogada responsável 

pelo processo constituir a única patrona da causa.

c) Suspende-se a execução se os bens penhorados não forem alienados por ausência de lici-

tantes, por um ano, após o que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

d) Se o conhecimento do mérito depender da verificação de fato delituoso, o juízo cível poderá 

examinar incidentalmente a questão prévia se, proposta a ação penal, decorrer o prazo de um 

ano sem pronunciamento do juízo criminal.
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Letra c.

Gabarito conforme art. 921, IV, do CPC, segundo o qual se suspende a execução se a aliena-

ção dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 dias, 

não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. A suspensão por um ano 

ocorre no caso de o executado não possuir bens penhoráveis. Demais alternativas conforme 

art. 148, I e § 2º, art. 313, IX e art. 315, todos do CPC.

QueStão 46 (IESES/TJ-CE/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2018) Acerca 

da disciplina da Formação, Suspensão e Extinção do Processo no Código de Processo Civil, 

considere as seguintes afirmações:

I – Extingue-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qual-

quer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

II – Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte opor-

tunidade para, se possível, corrigir o vício.

III – É causa legal para a suspensão do processo o fato de o advogado responsável, sendo 

o único patrono da causa, tornar-se pai.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II.

b) I e III.

c) I, II e III.

d) II e III.

Letra d.

O erro da I é generalizar as consequências da morte e da perda da capacidade processual. 

Conforme art. 313 do CPC, falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova 

a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses; falecido o autor e sendo transmis-

sível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, 

se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que 
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manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo 

designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. As demais alternati-

vas estão conforme art. 317 e 313, X, do CPC.

QueStão 47 (FGV/TJ-AL/OFICIAL DE JUSTIÇA/2018) Na petição inicial o autor indicou o pe-

dido, os fatos e os seus fundamentos jurídicos, mencionou também o desinteresse na realiza-

ção de eventual audiência de conciliação ou mediação e requereu ao juiz diligências necessá-

rias para a obtenção do endereço eletrônico, o domicílio ou a residência do réu.

Nesse cenário, a petição inicial:

a) será indeferida, pois cabe ao autor diligenciar na obtenção dos requisitos necessários para 

seu recebimento;

b) poderá ser deferida, pois o autor não pode ter seu direito de acesso à justiça impedido por 

falta dessas informações;

c) poderá ser deferida, ficando impedida a citação do réu até a obtenção destas informações, 

ainda que esta já fosse possível;

d) será indeferida, pois não cabe ao autor demonstrar desinteresse pela realização de audiên-

cia de conciliação ou mediação;

e) será indeferida, pois somente se poderia diligenciar na busca do endereço eletrônico, mas 

não em relação ao domicílio ou à residência do réu.

Letra b.

Gabarito conforme o art. 319, § 1º, do CPC. As demais alternativas são excludentes da res-

posta correta.

QueStão 48 (FGV/TJ-AL/OFICIAL DE JUSTIÇA/2018) Em uma audiência de instrução e jul-

gamento, os  procuradores do autor e do réu perceberam a possibilidade de se obter uma 

composição extrajudicial do feito, uma vez que esta não era possível naquele momento. As-

sim, convencionaram, em conjunto, pelo sobrestamento dos atos do processo pelo prazo de 

um ano, por considerarem que esse seria o tempo máximo necessário para que obtivessem 

junto aos seus clientes a solução amigável do conflito.
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Nesse quadro, deverá o julgador:

a) admitir a suspensão do feito pelo prazo de um ano, pois há que se fomentar a atividade de 

composição dos conflitos;

b) inadmitir a suspensão do feito pelo prazo pretendido, uma vez que o prazo máximo, nessa 

hipótese, seria de seis meses;

c) inadmitir a suspensão do feito e designar nova data para a audiência, intimando todos os 

presentes desta decisão;

d) extinguir o feito, uma vez que a hipótese em tela seria equivalente à paralisação do feito 

por negligência das partes;

e) extinguir o feito, uma vez que a hipótese em tela é tratada como abandono da causa por 

parte do autor.

Letra b.

Gabarito conforme art. 313, § 4º, do CPC. As demais alternativas são excludentes da resposta 

correta.

QueStão 49 (FUNDEP/MPEMG/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2018) Analise as se-

guintes assertivas:

I – Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, mesmo 

se tratando de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

II – O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de 

embargos à execução.

III – O  juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o  valor da causa quando verificar que 

não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas corres-

pondentes.

IV – Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição ini-

cial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, sem a necessidade de exposição da lide, do direito que se busca realizar e 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
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Somente está CORRETO o que se afirma em:

a) I, II, III, IV.

b) I, II.

c) II, III.

d) IV, III.

Letra c.

Nos casos de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido não há 

citação prévia do réu. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido 

de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou 

do risco ao resultado útil do processo. As alternativas II e III estão conforme o art. 239, § 1º e 

o art. 292, § 3º, do CPC.

QueStão 50 (FCC/PGE-TO/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Em relação à petição inicial e 

ao pedido, está correto afirmar:

a) O pedido poderá ser alterado pelo autor até a citação, bem como a causa de pedir, desde 

que haja a anuência do réu.

b) Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o au-

tor, no prazo de quinze dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou complementado.

c) O pedido deve ser certo, mas são compreendidos no principal os juros legais, a multa con-

tratual, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

d) O pedido deve ser determinado, inexistindo na atual sistemática processual civil a possi-

bilidade de formulação de pedidos genéricos, salvo somente nas ações universais, se o autor 

não puder individuar os bens demandados.

e) É lícita a cumulação, em um único processo, de vários pedidos contra o mesmo réu, ainda 

que entre eles não haja conexão, somente se os pedidos forem compatíveis entre si e se o tipo 

de procedimento for o mesmo.
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Letra b.

Gabarito conforme o art. 321 do CPC. O autor poderá: até a citação, aditar ou alterar o pedido 

ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; até o saneamento do pro-

cesso, 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 dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar. Compreendem-se no principal os juros le-

gais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 

Há outras hipóteses para a formulação de pedidos genéricos, como, por exemplo, quando não 

for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Por fim, na letra e, 

faltou elencar o requisito da competência do juízo para conhecimento de todos os pedidos 

cumulados.
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