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PRINCÍPIO DISPOSITIVO OU DA INÉRCIA JURISDICIONAL

CPC - Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve
por impulso oficial, (...).
EXISTÊNCIA

PETIÇÃO INICIAL

Pressuposto
Processual

VALIDADE – PI apta
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PARTE ESPECIAL
LIVRO I
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
TÍTULO I
DO PROCEDIMENTO COMUM
(...)
CAPÍTULO II
DA PETIÇÃO INICIAL
Seção I
Dos Requisitos da Petição Inicial
Art. 319. A petição inicial indicará:
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PETIÇÃO INICIAL: Requisitos formais

(ESTRUTURA)
ROTEIRO
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CPC - Art. 319
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável,
a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o
domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações;
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CPC - Art. 319
V – o valor da causa;*
VI – as provas com quem o autor pretende demonstrar a verdade dos
fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de
conciliação ou de mediação.*
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Regras para identificar
o
ÓRGÃO JURISDICIONAL/FORO
COMPETENTE
(JUÍZO A QUE É DIRIGIDA)
ENDEREÇAMENTO
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1) Endereçamento ao Juízo perante o qual tramitará a ação
2) Qualificação completa do autor e do réu

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL

3) Exposição dos fatos que ensejaram a propositura da ação + fundamentos
jurídicos
4) Pedidos e suas especificações

D
A

P
E
T
I
Ç
Ã
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7) Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação

(CPC/73 x NCPC)

6) Provas com que o autor pretende provar suas alegações
5) Valor da causa
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JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
I – Verificar se o caso é de COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL
(STF: CF art. 102 I; STJ: CF art. 105 I; TRFs: CF art. 108 I; TJs: CF art. 125 §
1º)
II – Não sendo o caso do item anterior, verificar se o caso é afeto à
JUSTIÇA ESPECIAL (eleitoral, militar ou trabalhista) ou COMUM
(estadual ou federal);
III – Sendo da competência da JUSTIÇA COMUM, verificar se é da
FEDERAL (CF 109);
IV – Não sendo da competência da JUSTIÇA FEDERAL, será
residualmente da ESTADUAL;
V – Sendo da competência da JUSTIÇA ESTADUAL, buscar o FORO
COMPETENTE de acordo com as regras dos artigos 46 a 53 do CPC.
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei
ou ato normativo federal;
(...);
d) (...); o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do
Presidente da República, (...);
(...);
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
(...).
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
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JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
I – Verificar se o caso é de COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL
(STF: CF art. 102 I; STJ: CF art. 105 I; TRFs: CF art. 108 I; TJs: CF art. 125 §
1º)
II – Não sendo o caso do item anterior, verificar se o caso é afeto à
JUSTIÇA ESPECIAL (eleitoral, militar ou trabalhista) ou COMUM
(estadual ou federal);
III – Sendo da competência da JUSTIÇA COMUM, verificar se é da
FEDERAL (CF 109);
IV – Não sendo da competência da JUSTIÇA FEDERAL, será
residualmente da ESTADUAL;
V – Sendo da competência da JUSTIÇA ESTADUAL, buscar o FORO
COMPETENTE de acordo com as regras dos artigos 46 a 53 do CPC.
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CF/88. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;
(...).
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Art. 109. (...):
§ 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária
onde tiver domicílio a outra parte.
§ 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou
fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no
Distrito Federal.
§ 3º. Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos
segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de
previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do
juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras
causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o
Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA
___ VARA CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE BELO
HORIZONTE/MG.
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Se o caso proposto NÃO se enquadrar nas hipóteses do artigo 109 da
CF, a petição inicial será endereçada ao JUIZ DE DIREITO, uma vez que a
competência material da JUSTIÇA ESTADUAL é RESIDUAL.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
____ VARA CÍVEL ou FAMÍLIA ou FAZENDA ESTADUAL ou
SUCESSÕES DA COMARCA DE _______/MG.
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JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
I – Verificar se o caso é de COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL
(STF: CF art. 102 I; STJ: CF art. 105 I; TRFs: CF art. 108 I; TJs: CF art. 125 §
1º)
II – Não sendo o caso do item anterior, verificar se o caso é afeto à
JUSTIÇA ESPECIAL (eleitoral, militar ou trabalhista) ou COMUM
(estadual ou federal);
III – Sendo da competência da JUSTIÇA COMUM, verificar se é da
FEDERAL (CF 109);
IV – Não sendo da competência da JUSTIÇA FEDERAL, será
residualmente da ESTADUAL;
V – Sendo da competência da JUSTIÇA ESTADUAL, buscar o FORO
COMPETENTE de acordo com as regras dos artigos 46 a 53 do CPC.
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PREVISÃO

TIPO DE AÇÃO

LOCAL

Art. 46

Ações que envolvam direitos Domicilio do réu
pessoais (obrigações quaisquer) ou
direitos reais sobre bens móveis

Art. 47

Ações que envolvam direitos reais Foro da situação da
sobre imóveis (art. 1.225 CC)
coisa

Art. 47
§ 2º

Ações possessórias imobiliárias

Foro de situação da
coisa (comp. Absol.)

inventário

Último domicílio do
falecido

Art. 48
PU I a III
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PREVISÃO

TIPO DE AÇÃO

LOCAL

Art. 51

Causas em que a União for autora

Art. 51
PU

Ações em que
demandada

a

União

Domicílio do réu

for Foro do domicílio do
autor,
no
de
ocorrência do ato ou
fato que originou a
demanda, no de
situação da coisa ou
DF

(CF/88 – Art. 109, § 1º e § 2º)
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PREVISÃO

TIPO DE AÇÃO

LOCAL

Art. 52

Causas em que o Estado ou o Domicílio do réu
Distrito Federal forem autores

Art. 52
PU

Ações em que o Estado ou o Foro do domicílio do
Distrito Federal forem demandados autor,
no
de
ocorrência do ato ou
fato que originou a
demanda, no de
situação da coisa ou
na
capital
do
respectivo ente
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PREVISÃO

TIPO DE AÇÃO

LOCAL

Art. 53 I

Ação de divórcio, separação,
anulação de casamento e
reconhecimento ou dissolução
de união estável

a)
Domicílio
do
guardião do filho
incapaz
b) Último domicílio do
casal
c) Domicílio do réu

Art. 53 III “e” Ações que versem sobre direito
previsto no Estatuto do Idoso

Domicílio do Idoso

Art. 53 III “f” Ação de reparação de dano Sede da serventia
sofrido em razão do ofício
notarial ou Registro
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PREVISÃO
Art. 53 V

TIPO DE AÇÃO

LOCAL

Ação de ressarcimento por Domicílio do autor ou
acidente de trânsito, inclusive do local do fato
aeronaves
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PREVISÃO
CDC
Art. 101 I

TIPO DE AÇÃO

Ação envolvendo relação de Domicílio
consumo
consumidor

Lei 8245/91 – Ação
envolvendo
art. 58, II
locatícia
Estatuto do
Idoso
Art. 79

LOCAL
do

relação Foro do lugar da
situação do imóvel,
salvo (...)

Ação por ofensa aos direitos assegurados ao idoso,
referentes à omissão ou ao oferecimento
insatisfatório de: I - acesso às ações e serviços de
saúde; II - atendimento especializado ao idoso
portador de deficiência ou com limitação
incapacitante; III - atendimento especializado ao
idoso portador de doença infecto-contagiosa; IV serviço de assistência social visando ao amparo do
idoso.

Domicílio do idoso
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CPC - Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
CF 109

REQUISITOS FORMAIS
DA
CPC 46/53
CDC 101, I
PETIÇÃO INICIAL
...
(CPC/73
Est. Idoso
- 79

Lei 8.245/91 – 58 II

x NCPC)

C
P
C
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INFORMAÇÕES/DADOS DAS PARTES
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1) Endereçamento ao Juízo perante o qual tramitará a ação

2) Qualificação completa do autor e do réu

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL

3) Exposição dos fatos que ensejaram a propositura da ação + fundamentos
jurídicos
4) Pedidos e suas especificações

D
A

P
E
T
I
Ç
Ã
O

(CPC/73 x NCPC)

7) Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação
6) Provas com que o autor pretende provar suas alegações
5) Valor da causa
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Art. 319. A petição inicial indicará:
I - (...);
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união
estável*, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço
eletrônico**, o domicílio e a residência do autor e do réu;
(...).
§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na
petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a
que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no
inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou
28
excessivamente oneroso o acesso à justiça.

O AUTOR é a parte que ajuíza a ação. É o titular do direito lesado ou
ameaçado (art. 17 do CPC). Já o RÉU, é a parte EM FACE da qual se
ajuíza a ação. É quem causa o dano/prejuízo ou ameaça ao direito do
autor.
O caput do art. 73 do CPC estabelece que o cônjuge necessitará do
consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real
imobiliário (art. 1225 do CCB), salvo se casados sob o regime da
separação absoluta de bens. Tal regra se aplica à união estável
comprovada (§ 3º).
Os incapazes (art. 3º e 4º do CCB***) serão representados ou assistidos
pelos pais ou representantes legais (art. 71 do CPC/ art. 84 do CCB).
***Ver Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15 – Arts. 114 a 116).
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CPC - Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para
propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando
casados sob o regime de separação absoluta de bens.
CCB Art. 1225
§ 1º Ambos os cônjuges SERÃO NECESSARIAMENTE CITADOS para a ação:
I - que verse sobre DIREITO REAL IMOBILIÁRIO, salvo quando casados sob o
regime de separação absoluta de bens;
II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado
por eles;
(...).

§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do
réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por
ambos praticado.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos
autos.
30

CCB - Art. 1225. São direitos reais:
I - a propriedade;
II - a superfície;
III - as servidões;
IV - o usufruto;
V - o uso;
VI - a habitação;
VII - o direito do promitente comprador do imóvel;
.
ATENÇÃO: A Lei nº
XIII - a laje. (NOVO)
13.465/17 alterou o artigo
1.225, entre outros.
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Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante
órgão vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente
federado designar;
V - a massa falida, pelo administrador judicial;
VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador;
VII - o espólio, pelo inventariante;
(...).
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DICAS PARA NOMINAR A AÇÃO
(ação não tem nome!!!)

33

1ª DICA

Associar o NOME DA AÇÃO ao
PEDIDO QUE SERÁ FORMULADO

34

Em um acidente de trânsito, ROBERTO bateu no automóvel de
ANTÔNIO, causando prejuízos materiais no valor de R$ 3.000,00. Se o
objetivo do ANTÔNIO é receber uma INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
causados em seu veiculo, logo a ação pode ser nominada como

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
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2ª DICA

APÓS ANALISAR A SITUAÇÃO
FÁTICA, IDENTIFICAR O DIREITO
MATERIAL
O NOME DA AÇÃO
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JOÃO celebra um contrato de financiamento com o BANCO “X”.
Achando que determinada cláusula que estabeleceu os juros é abusiva,
pretende questioná-la/revê-la. (STJ – súmula 297)
FUNDAMENTO LEGAL/DIREITO MATERIAL: “CDC - Art. 6º. São DIREITOS
básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua REVISÃO em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;”
Logo, a ação pode ser nominada como

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO ...
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PEDRO celebra um contrato de locação de um imóvel com PAULO. O
locatário deixa de pagar vários meses de aluguel. PEDRO pretende
reaver o imóvel.
FUNDAMENTO LEGAL/DIREITO MATERIAL: “Lei nº 8.245/91 - Art. 5º.
Seja qual for o fundamento do término da locação, a AÇÃO do locador
para REAVER o imóvel é a de DESPEJO.”

Logo, a ação pode ser nominada como

AÇÃO DE DESPEJO ...
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Os integrantes do MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA
– MST, invadem a sede da empresa BRASIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., acampam no local e IMPEDEM que o empregador e outros
empregados ingressem no estabelecimento para continuar as atividades
normais da empresa. Qual ação a ser proposta para garantir o acesso do
empregador e demais empregados à empresa?
FUNDAMENTO LEGAL/DIREITO MATERIAL: “CCB - Art. 1210. O possuidor
TEM DIREITO a ser mantido na posse em caso de turbação, RESTITUÍDO NO
DE ESBULHO, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser
molestado.”

A ação pode ser nominada como

AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE
39
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CPC - Art. 319. A petição inicial indicará:
I I - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de
união estável, a profissão, o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a
residência do autor e do réu;

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL

CPC 73 caput e § 3º c.c.
(CPC/73
x
NCPC)
CPC 75
CCB 1.225

CCB 3º e 4º c.c. CPC 71
40

Fatos e Fundamentos Jurídicos do(s)
Pedido(s)
(causas de pedir próxima e remota)

41

E
S
T
R
U
T
U
R
A

1) Endereçamento ao Juízo perante o qual tramitará a ação

2) Qualificação completa do autor e do réu

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL

3) Exposição dos fatos que ensejaram a propositura da ação +
fundamentos jurídicos
4) Pedidos e suas especificações

D
A

P
E
T
I
Ç
Ã
O

(CPC/73 x NCPC)

7) Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação
6) Provas com que o autor pretende provar suas alegações
5) Valor da causa
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CAUSA DE PEDIR
REMOTA

SE RELACIONA COM O
ATO OU FATO

CAUSA DE PEDIR
PRÓXIMA

CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS DO
ATO/FATO, ou O FATO
GERADOR DO DIREITO

CAUSA DE PEDIR
(Fatos e Fund. Jurídicos)

DEMONSTRAR A
INCIDÊNCIA DA
HIPÓTESE NORMATIVA
AO CASO CONCRETO
43

Assim, EM PRIMEIRO LUGAR, deverá ser feita a narrativa dos FATOS na ordem
cronológica, no presente exemplo, como ocorreu o acidente e a culpa do réu.
Em seguida a narrativa dos fatos, adotar a forma de silogismo na exposição
do direito. Havendo mais de um fundamento jurídico, a operação deve ser
realizada para cada um deles, sob pena de INÉPCIA DA INICIAL.

Exemplo: PREMISSA MAIOR – O CCB em seus artigos 186 e 927, estabelece que
aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar.
PREMISSA MENOR – Pelos fatos narrados acima, verifica-se que o responsável
pelo acidente foi o réu que, trafegando pela contramão de direção, colidiu
frontalmente com o veiculo do autor, causando danos materiais no valor de R$
3.000,00.
CONCLUSÃO – Logo, presentes o ATO ILÍCITO, o DANO MATERIAL e o NEXO DE
CAUSALIDADE entre eles, deverá o réu indenizar os danos materiais causados no
veículo do autor.
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ATENÇÃO: FUNDAMENTO JURÍDICO É DIFERENTE DE FUNDAMENTO LEGAL.
Aquele é a consequência jurídica do ato ou fato, este, é o dispositivo legal, a LEI.
Devem ser observados os seguintes brocardos: “da muhi factum, dabo tibi
jus” (dá-me o fato, que dar-te-ei o direito) e “jura novit curia” (o tribunal
conhece as leis).
A regra é a de que não existe a obrigatoriedade de indicar dispositivos
legais na peça processual. Mas é de boa técnica mencionar a norma que
fundamenta o seu pedido, em especial, nos concursos (exame da OAB, entre
outros). Mas o fundamento jurídico decorre do fundamento legal.
O art. 376 do CPC estabelece que a parte que alegar direito municipal,
estadual, estrangeiro ou consuetudinário (costume de uma certa sociedade),
deverá provar-lhe o teor e a vigência, se o juiz assim o determinar.
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IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO
(art. 332 do CPC)

Art. 487, I, do CPC
46

CPC - Art. 332. Nas causas que DISPENSEM A FASE INSTRUTÓRIA, o juiz,
INDEPENDENTEMENTE da citação do réu, JULGARÁ liminarmente
improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência; (TJs e TRFs)
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1º O juiz também PODERÁ JULGAR liminarmente improcedente o
pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de DECADÊNCIA ou de
PRESCRIÇÃO.
47

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou REJEITAR O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO ou NA
RECONVENÇÃO; (Art. 332, caput)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição; (Art. 332, § 1º)
III - homologar:
(...).
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição
e a decadência NÃO SERÃO RECONHECIDAS SEM QUE ANTES SEJA
DADA ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR-SE.

48

Não há a necessidade de
produção de provas, ou
de outras provas além
das apresentadas com a
PI

CAUSAS QUE
DISPENSEM A FASE
INSTRUTÓRIA (332)
INDEPENDENTE DE
CITAÇÃO

O JUIZ JULGARÁ LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O
PEDIDO QUE CONTRARIAR (487, I)

Enunciado de
súmula do STF
ou do STJ (I)

Acórdão do STF ou
do STJ em
julgamento de
recursos
repetitivos (II)

Entendimento
Firmado em
IRDR ou
assunção de
competência (III)

487, II

Ocorrência de
prescrição e
decadência
(§ 1º)

Enunciado de
súmula de TJ
sobre direito
local (IV)
49

Enunciado de
súmula do
STF ou do STJ
(332 I)

Exemplo: Uma pessoa que já possui uma negativação
regular da Loja “X”, ao ser irregularmente negativada
pela Loja “Y”, ajuíza contra ela – Loja “Y” – uma ação
de indenização por dano moral.
PRETENSÃO CONTRÁRIA ao enunciado da súmula nº
385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.”

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o
juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na
ação ou na reconvenção;

IMPROCEDÊNCIA
LIMINAR
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CPC - Art. 319. A petição inicial indicará:
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL
376
(CPC/73 CPC
x NCPC)

C
P
C
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Pedidos e suas Especificações

52

E
S
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1) Endereçamento ao Juízo perante o qual tramitará a ação

2) Qualificação completa do autor e do réu

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO
INICIAL
4) Pedidos e suas especificações

3) Exposição dos fatos que ensejaram a propositura da ação + fundamentos
jurídicos

(CPC/73 x NCPC)

7) Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação
6) Provas com que o autor pretende provar suas alegações
5) Valor da causa
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Art. 322. O pedido deve ser certo. (= expresso, preciso)
§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as
verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.
(...).

Art. 324. O pedido deve ser determinado. (definido quanto à extensão)
§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou
do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de
ato que deva ser praticado pelo réu.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.
54

O Prof. Antônio Pereira Gaio Jr, em seu livro “INSTITUIÇÕES DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL”, apresenta os seguintes exemplos:
1) Se o autor pede a CONDENAÇÃO do réu em PERDAS E DANOS, o
pedido é CERTO, mas não é DETERMINADO.
2) Se o autor pede a CONDENAÇÃO do réu em R$ 10.000,00 a título de
PERDAS E DANOS, o pedido é CERTO e DETERMINADO.
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ESPÉCIE

CASO

Alternativo O réu pode cumprir a
(art. 325) obrigação de mais de um
modo, sendo que a escolha
cabe a ele – réu.

EXEMPLO

O réu se desonera da
dívida
pagando
R$
6.000,00 OU devolvendo o
veículo

Subsidiário O juiz não acolhendo o Entrega do bem, OU, na
(art. 326) pedido
principal,
pode impossibilidade,
a
acolher o subsidiário
indenização em dinheiro
Cumulado O autor formula mais de um O
autor
pretende
(art. 327) pedido,
pretendendo
o indenização por dano
acolhimento de todos
moral E material de
corrente de ato ilícito
56

PEDIDO

(ANTERIOR)

Existe relação de VINCULAÇÃO entre
os pedidos. O pedido posterior só
será apreciado se o pedido anterior
for acolhido

INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE

SUCESSIVO

(POSTERIOR)

(cumulado)

ALIMENTOS

≠

SUBSIDIÁRIO
Existe relação de IMPORTÂNCIA entre os
pedidos. O pedido posterior só será
apreciado se o pedido (PRINCIPAL) NÃO for
acolhido

(PRINCIPAL)
ENTREGADO BEM

(POSTERIOR)
SE O BEM FOI EXTRAVIADO,
A INDENIZAÇÃO
57

Gratuidade da
justiça

NÃO
SÃO
PEDIDOS

Prioridade na
tramitação

CPC
98 e segs.

CPC
1.048

...
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CPC - Art. 319. A petição inicial indicará:
IV - o pedido com as suas especificações;

REQUISITOS FORMAISCPCDA
322
PETIÇÃO INICIAL CPC 324
(CPC/73 x NCPC)

CPC
325/327

59

Audiência de Conciliação ou
mediação

60

E
S
T
R
U
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A

1) Endereçamento ao Juízo perante o qual tramitará a ação

2) Qualificação completa do autor e do réu

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL

3) Exposição dos fatos que ensejaram a propositura da ação + fundamentos
jurídicos
4) Pedidos e suas especificações

D
A

P
E
T
I
Ç
Ã
O

7) Opção do autor
pela realização
ou não de audiência de
(CPC/73
x NCPC)
conciliação ou de mediação
6) Provas com que o autor pretende provar suas alegações
5) Valor da causa
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Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não
for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará
audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte)
dias de antecedência.
§ 4º A audiência não será realizada:
I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na
composição consensual;
II - quando não se admitir a autocomposição.

5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com
10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.
62
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CPC - Art. 319. A petição inicial indicará:
VII (V) - a opção do autor pela realização ou não de
audiência de conciliação ou de mediação.

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL
CPC 334

(CPC/73 x NCPC)

C
P
C
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Provas

64
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1) Endereçamento ao Juízo perante o qual tramitará a ação

2) Qualificação completa do autor e do réu

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL

3) Exposição dos fatos que ensejaram a propositura da ação + fundamentos
jurídicos
4) Pedidos e suas especificações

D
A

P
E
T
I
Ç
Ã
O

(CPC/73 x NCPC)

7) Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação

6) Provas com que o autor pretende provar suas alegações
5) Valor da causa
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PROVAS NO CPC
As provas estão disciplinadas nos artigos 369 a 484 do CAPÍTULO
XII, do TÍTULO I, do LIVRO I, da PARTE ESPECIAL, do CPC.
DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA
“Art. 369. As partes TÊM O DIREITO DE EMPREGAR TODOS OS MEIOS
LEGAIS, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
“CPC/73 (Revogado) - Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a
verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.”
66

ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
A petição inicial deverá indicar as provas com que o autor pretende
demonstrar os fatos narrados.
ATENÇÃO: A prova documental indispensável à propositura da ação
deverá ser apresentada com a petição inicial (artigo 320 do CPC).
Art. 287. A petição inicial deve vir
acompanhada de procuração, que conterá
os endereços do advogado, eletrônico e
não eletrônico.

CPC 105 Procuração
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CPC - Art. 319. A petição inicial indicará:
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a
verdade dos fatos alegados;
CPC 369/484

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIALCPC 369
(CPC/73 x NCPC)
CPC 373

68

Valor da causa
(vinculação direta com o pedido)
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1) Endereçamento ao Juízo perante o qual tramitará a ação

2) Qualificação completa do autor e do réu

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIAL

3) Exposição dos fatos que ensejaram a propositura da ação + fundamentos
jurídicos
4) Pedidos e suas especificações

D
A

P
E
T
I
Ç
Ã
O

(CPC/73 x NCPC)

7) Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação
6) Provas com que o autor pretende provar suas alegações

5) Valor da causa
70

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que NÃO tenha
conteúdo econômico imediatamente aferível.
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
(...);
V - na ação indenizatória, INCLUSIVE A FUNDADA EM DANO MORAL, o
valor pretendido;
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles;
VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;
VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido
principal.
71

ESPÉCIE

CASO

Alternativo O réu pode cumprir a
(art. 325) obrigação de mais de um
modo, sendo que a escolha
cabe a ele – réu.

EXEMPLO

O réu se desonera da
dívida
pagando
R$
6.000,00 OU devolvendo o
veículo

Subsidiário O juiz não acolhendo o Entrega do bem, OU, na
(art. 326) pedido
principal,
pode impossibilidade,
a
acolher o subsidiário
indenização em dinheiro
Cumulado O autor formula mais de um O
autor
pretende
(art. 327) pedido,
pretendendo
o indenização por dano
acolhimento de todos
moral E material de
corrente de ato ilícito
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CPC - Art. 319. A petição inicial indicará:
V (VII) - o valor da causa;

REQUISITOS FORMAIS DA
PETIÇÃO INICIALCPC 291/292
(CPC/73 x NCPC)

Lei 8.245/91
58 III

C
P
C
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ESTRUTURA DA PETIÇÃO INICIAL
(PROCEDIMENTO COMUM)
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUIZ
DE FORA/MG .
AUTOR, (...), por seu advogado que está subscreve, (...), vem à presença de Vossa Excelência
propor a presente AÇÃO DE ... em face de RÉU, (...), pelos fatos a seguir expostos:
DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

(causa de pedir remota + causa de pedir próxima)
DOS PEDIDOS
DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO

DAS PROVAS
DO VALOR DA CAUSA
75

O PULO DO GATO ...
(THE CAT JUMPING – Prof. Rodrigo Mazzei)

76

1º CASO

O DIREITO MATERIAL INDICA OS
REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

77

Há exatos dois anos, ROBERTO, residente no Município de Cruzeiro do Sul/PR,
realizou um cruzeiro marítimo. Durante o passeio, após uma grande tempestade, o
navio afundou. Prestes a se afogar, e antes de desmaiar, ROBERTO percebeu que
alguém o enlaçara pela cintura, evitando que se afogasse. Ao recobrar os sentidos,
numa ilha próxima ao local do naufrágio, ROBERTO encontrou ao seu lado,
desfalecido, um dos marinheiros do navio, DENÍLSON. Assim, entendeu que
DENÍLSON fora o responsável pelo salvamento, fato por ele confirmado. Os dois
foram resgatados e, ROBERTO, ao retornar ao Paraná, doou um imóvel localizado na
cidade de Curitiba/PR, no valor de R$ 350.000,00, como agradecimento a DENÍLSON
que, muito comovido, aceitou a doação, passando a residir no citado imóvel. Algum
tempo depois, ROBERTO foi visitar seu salvador que, após a ingestão de muita
bebida alcoólica, já em estado de embriaguez, confessou que não fizera o
salvamento, sendo o verdadeiro salvador, outro marinheiro de nome PAULO.
Indignado, ROBERTO disse a DENÍLSON que queria desfazer a doação, sendo que
DENILSON informou que não devolveria o imóvel, pois muito embora não tivesse
feito o salvamento, não pediu nada em troca e, se por engano o doador resolveu
presenteá-lo, não poderia agora, requerer o imóvel de volta. ROBERTO procura você
para o desfazimento do negócio. Elabore a peça processual cabível.
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ANÁLISE DO CASO
Roberto
DOOU um
imóvel a
Denílson,
acreditando
ser ele o seu
SALVADOR.

Qual a
PRETENSÃO
de
Roberto?

Rel. Jurídica entre pessoas
(Credor, Devedor e Prestação)

DESFAZER a
doação do
imóvel, uma
vez que
Denílson não
foi o seu
VERDADEIRO
salvador.

Direito Real =
Ligação homem e
coisa (CCB 1225)

AÇÃO??

DIREITO
PESSOAL OBRIGACIONAL
79

DEFEITO DO NEGÓCIO
JURÍDICO – VÍCIO DE
CONSENTIMENTO

“Art. 139. O erro é SUBSTANCIAL quando:
II - concerne à identidade ou à qualidade
essencial da pessoa a quem se refira a
declaração de vontade, desde que tenha
influído nesta de modo relevante;

Art. 171. Além dos casos expressamente
declarados na lei, é ANULÁVEL o negócio
jurídico:
II - por vício resultante de ERRO, dolo,
coação, estado de perigo, lesão ou fraude
contra credores.
80

CF 109

Art. 171. Além dos casos
expressamente declarados na
lei, é ANULÁVEL o negócio
jurídico:
II - por vício resultante de
ERRO, dolo, coação, estado
de perigo, lesão ou fraude
contra credores.
DIREITO PESSOAL

JUÍZO COMPETENTE

Art. 46. A ação fundada EM
DIREITO PESSOAL ou em
direito real sobre bens móveis
será proposta, em regra, NO
FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU.

JUIZ DE DIREITO DA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
CURITIBA/PR.
81

Art. 171. Além dos casos
expressamente declarados
na lei, é ANULÁVEL o
negócio jurídico:

ENVOLVIDOS NO
NEG. JURÍDICO

PARTES

AUTOR

RÉU

Titular do
DIREITO
LESADO DOADOR

Quem
CAUSOU O
DANO DONATÁRIO

ROBERTO

DENÍLSON
82

NOME DA AÇÃO
(Direito material dando
nome a ação)

Art. 171. Além dos casos
expressamente declarados
na lei, é ANULÁVEL o
negócio jurídico:

DIREITO DE ANULAR

AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO
83

Art. 171. Além dos casos
expressamente declarados
na lei, é ANULÁVEL o
negócio jurídico:
II - por vício resultante de
ERRO, ... .

FATOS e FUND. JURÍDICOS

(Narrativa cronológica dos fatos)

. Demonstrar que o autor somente
doou o imóvel por acreditar que o
réu foi o seu salvador, e quando
descobriu a verdade, o réu se negou
a desfazer o neg. jurídico.

. Em seguida, indicar o direito
material (dispositivo legal do CCB).

“Art. 139. O erro
SUBSTANCIAL quando:
II - ... ;

é

.
Concluir
demonstrando
a
incidência da hipótese normativa ao
caso concreto.
84

PEDIDOS

Art. 171. Além dos casos
expressamente declarados
na lei, é ANULÁVEL o
negócio jurídico:

a) ANULAÇÃO do Negócio
Jurídico celebrado entre as
partes ...
b) Hon. Advocatícios e
Custas Processuais.

85

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO

CPC 334

INTERESSE OU NÃO

86

PROVAS
“Art. 139. O erro é SUBSTANCIAL quando:
II - concerne à identidade ou à qualidade
essencial da pessoa a quem se refira a
declaração de vontade, desde que tenha
influído nesta de modo relevante;

Art. 171. Além dos casos expressamente
declarados na lei, é ANULÁVEL o negócio
jurídico:
II - por vício resultante de ERRO, ...

DOAÇÃO

VÍCIO DE
CONSENTIMENTO

ERRO SUBSTANCIAL
87

Art. 171. Além dos casos
expressamente declarados
na lei, é ANULÁVEL o
negócio jurídico:

AÇÃO ANULATÓRIA

R$ 350.000,00
(Valor do Neg.
Jurídico/Doação)

VALOR DA CAUSA

Art. 292. O VALOR DA CAUSA
constará da PETIÇÃO INICIAL ou
da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto
a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a
resolução, a resilição ou a
RESCISÃO DE ATO JURÍDICO, O
VALOR DO ATO ou o de sua
parte controvertida;
88

2º CASO
(COM PETIÇÃO INICIAL)

O DIREITO MATERIAL E OS
REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

89

PAULO, residente em Fortaleza/CE, adquiriu, a título oneroso, de ANDERSON e
MIRIAN, casados, imóvel localizado em Salvador/BA, pelo preço de
R$250.000,00, pagos integralmente no ato da realização da escritura, há 07
meses, a qual foi devidamente registrada junto ao competente Registro de
Imóveis.
Segundo uma das cláusulas da escritura de compra e venda, os
vendedores permaneceriam na posse do imóvel pelo prazo de 06 meses a
contar da data da realização do contrato. Findo o tempo, o casal desocuparia o
bem e entregá-lo-ia ao adquirente.
Todavia, ANDERSON e sua esposa não desocuparam o imóvel até a
presente data, tampouco atenderam à notificação enviada por PAULO, há 10
dias, acusando o descumprimento da obrigação.
Na qualidade de advogado contratado por PAULO, promova a medida
judicial que entender cabível a fim de satisfazer o DIREITO do seu cliente para
REAVER imediatamente o imóvel, e por consequência, a sua imissão na posse.
90

ANÁLISE DO CASO

Paulo
ADQUIRIU o
imóvel, e os
vendedores se
RECUSAM a
entregá-lo

Qual a
PRETENSÃO
de Paulo?

REAVER o imóvel
que se encontra
na POSSE
INJUSTA dos réus

DIREITO REAL
DE
PROPRIEDADE

91

Art. 1225. São DIREITOS REAIS:
I - a PROPRIEDADE;
DIREITO REAL DE
PROPRIEDADE
(CCB)

ANDERSON
e MIRIAN

Art. 1228. O PROPRIETÁRIO
TEM a faculdade de usar, gozar
e dispor da coisa, e o DIREITO
DE REAVÊ-LA do poder de
QUEM
QUER
QUE
INJUSTAMENTE A POSSUA OU
DETENHA.

PAULO

92

CF 109

JUÍZO COMPETENTE

CCB
Art.
1228.
O
PROPRIETÁRIO TEM (...), e o
DIREITO DE REAVÊ-LA do
poder de QUEM QUER QUE
INJUSTAMENTE A POSSUA OU
DETENHA.

Art. 47. Para as ações
fundadas em DIREITO REAL
sobre
IMÓVEIS
é
competente o FORO DE
SITUAÇÃO da coisa.

DIREITO REAL

JUIZ DE DIREITO DA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
SALVADOR/BA
93

CCB
Art.
1228.
O
PROPRIETÁRIO TEM (...), e o
DIREITO DE REAVÊ-LA do
poder de QUEM QUER QUE
INJUSTAMENTE A POSSUA OU
DETENHA.

Art. 73. (...):
§ 1º AMBOS OS CÔNJUGES SERÃO
necessariamente CITADOS para a ação:
I - que verse sobre DIREITO REAL
IMOBILIÁRIO, salvo quando casados
sob o regime de separação absoluta de
bens;

PARTES

AUTOR

RÉU(S)
(CPC 73 §1º I)

Titular do
DIREITO
LESADO PROPRIETÁRIO

Quem
CAUSOU O
DANO VENDEDORES

PAULO

ANDERSON
e
MIRIAN94

NOME DA AÇÃO
(Direito material dando
nome a ação)

CCB
Art.
1228.
O
PROPRIETÁRIO TEM (...), e o
DIREITO DE REAVÊ-LA do
poder de QUEM QUER QUE
INJUSTAMENTE A POSSUA OU
DETENHA.

DIREITO DE REAVER

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
95

FATOS e FUND. JURÍDICOS

CCB
Art.
1228.
O
PROPRIETÁRIO TEM (...), e o
DIREITO DE REAVÊ-LA do
poder de QUEM QUER QUE
INJUSTAMENTE A POSSUA OU
DETENHA.

(Narrativa dos fatos na ordem
cronológica)
. Demonstrar que o autor
adquiriu a propriedade do imóvel
(pagou e registrou), e que os réus
se negam a desocupá-lo.
. Em seguida, indicar o direito
material (dispositivo legal do
CCB).
. Concluir demonstrando a
incidência da hipótese normativa
ao caso concreto.
96

PEDIDOS

CCB
Art.
1228.
O
PROPRIETÁRIO TEM (...), e o
DIREITO DE REAVÊ-LA do
poder de QUEM QUER QUE
INJUSTAMENTE A POSSUA OU
DETENHA.

a) IMISSÃO NA POSSE do
imóvel adquirido.
b) Hon. Advocatícios e Custas
Processuais.

97

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU
MEDIAÇÃO

CPC 334

INTERESSE OU NÃO

98

PROVAS

CCB
Art.
1228.
O
PROPRIETÁRIO TEM (...), e o
DIREITO DE REAVÊ-LA do
poder de QUEM QUER QUE
INJUSTAMENTE A POSSUA OU
DETENHA.

PROPRIEDADE DO IMÓVEL DO
AUTOR

POSSE INJUSTA DOS RÉUS
99

Tutela Urgência Antecipada Incidental

100

FUNDAMENTO DA
CONCESSÃO

COGNIÇÃO
SUMÁRIA

TUTELA
PROVISÓRIA

URGÊNCIA
(probabilidade do
direito + perigo de
dano ou risco ao
resultado útil do
processo)

300

294
EVIDÊNCIA
(probabilidade do
direito + artigo 311)

NATUREZA DA
CONCESSÃO

MOMENTO DA
CONCESSÃO
ANTECEDENTE

ANTECIPADA
(satisfativa)
PD + PD

294
PU
CAUTELAR
(preventiva)
PD + RRUP

303
INCIDENTAL
ANTECEDENTE

305
INCIDENTAL
INCIDENTAL
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FUNDAMENTO DA
CONCESSÃO

NATUREZA DA
CONCESSÃO

MOMENTO DA
CONCESSÃO
ANTECEDENTE

COGNIÇÃO
SUMÁRIA

TUTELA
PROVISÓRIA

294

URGÊNCIA
(probabilidade do
direito + perigo de
dano)

300

EVIDÊNCIA
(probabilidade do
direito + artigo 311)

ANTECIPADA
(satisfativa)

294
PU
CAUTELAR
(preventiva)

303

INCIDENTAL
ANTECEDENTE
305

INCIDENTAL
INCIDENTAL
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COGNIÇÃO
SUMÁRIA

REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO

TUTELA
PROVISÓRIA

URGÊNCIA
ANTECIPADA
INCIDENTAL

PROBABILIDADE DO DIREITO
(fumus boni iuris)

PERIGO DE DANO
(periculum in mora)

300

REVERSIBILIDADE
103

REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO

TUTELA
PROVISÓRIA

1º - A Lei (CCB 1228) estabelece
que o proprietário tem o direito
de reaver a coisa do poder de
quem injustamente a possua?

URGÊNCIA
ANTECIPADA
INCIDENTAL

2º - O autor Comprovou a
propriedade
do
imóvel
reivindicado?

300

3º - O autor provou que os réus
não desocuparam o imóvel,
apesar de notificados?

PROBABILIDADE DO DIREITO
(fumus boni iuris)

4º - Então é provável que o autor
tenha o direito de reaver o
imóvel injustamente possuído
pelos réus?
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REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO

TUTELA
PROVISÓRIA

URGÊNCIA
ANTECIPADA
INCIDENTAL

1º - Caso não seja deferida a tutela
antecipada, o autor poderá usar,
gozar ou dispor do imóvel?
2º - Em função do indeferimento,
ele terá algum dano/prejuízo?

300
PERIGO DE DANO/PREJUÍZO
(periculum in mora)
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REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO

TUTELA
PROVISÓRIA

URGÊNCIA
ANTECIPADA
INCIDENTAL

1º - No presente caso, há o perigo
de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, ou seja, dos réus não
poderem voltar a ocupar o
imóvel?

300

REVERSIBILIDADE
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Ação Reivindicatória com Pedido de
Tutela de Urgência Antecipada
Incidental
(Paulo x Anderson e Mirian)
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DA COMARCA
DE SALVADOR/BA.
PAULO INOCÊNCIO, brasileiro, administrador, solteiro, inscrito no CPF sob o nº
000.000.000-00, portador do e-mail pi@hotmail.com, residente e domiciliado nesta cidade
de Salvador/BA, na Rua Heitor Luz nº 15, Centro, CEP nº 40.080-000, por seu advogado que
esta subscreve (doc. 01), com endereço profissional indicado no cabeçalho desta, onde
recebe intimações, pelo procedimento comum (art. 318 do NCPC), vem à presença de
Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO REIVINDICATÓRIA
(COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA)
em face ANDERSON
FERREIRA (1), brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 111.111.111-11, portador do
e-mail af@gmail.com, e sua esposa MIRIAN FERREIRA (2), brasileira, professora, inscrita
no CPF sob o nº 222.222.222-22, ambos residente e domiciliado nesta cidade de
Salvador/BA, na Rua do Cajueiro nº 150, Centro, CEP nº 40.080-000, pelos fatos a seguir
expostos:
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DOS FATOS
1O autor adquiriu, a título oneroso, dos réus o imóvel residencial localizado na
cidade de Salvador/BA, na Rua do Pelourinho nº 1000, bairro do Sossego, preço de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagos integralmente no ato da realização
da escritura, que foi registrada junto ao competente Registro de Imóveis (doc. 02).

2Segundo uma das cláusulas da escritura de compra e venda, os réus permaneceriam
morando no imóvel pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da data da realização do
contrato. Findo o tempo, o casal desocuparia o bem e entregá-lo-ia ao autor.
3Findo o prazo ajustado, os réus não desocuparam o imóvel, o que motivou o autor a
notificá-los para que saíssem dele – imóvel – imediatamente, o que também foi ignorado.

109

4Os documentos carreados aos presentes autos, em especial, o registro do imóvel e a
notificação para desocupação, demonstram que o autor é o proprietário do imóvel citado
no item “1”, supra, que está sendo injustamente ocupado pelos réus.
5O artigo 1.228 do Código Civil, ampara à pretensão do autor, ao estabelecer: “o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
6-

Eis um julgado sobre o tema:

“SUCESSÃO – TESTAMENTO – PROVA DA PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA SAISINE – "Ação
reivindicatória. Prova do domínio. Interesse de agir. Sucessores testamentários. Prova da
propriedade pelo de cujus e da sucessão. Saisine. ‘A admissibilidade da ação reivindicatória, que
compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, depende da prova da
titularidade do domínio, da individuação da coisa e da ‘posse injusta’ pelo réu, a teor do art. 524
do Código Civil (atual art. 1.228, caput), o que autoriza a procedência do pedido’ (RSTJ 163/350).
(...). Primeiro apelo provido e segundo apelo julgado prejudicado." (TJMG – AC 1.0710.07.0137223/001 – 10ª C.Cív. – Rel. Des. Cabral da Silva – DJe 30.07.2010)
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7Assim, diante da injustificada recusa dos réus em desocupar o imóvel, se viu
obrigado o autor a ajuizar a presente ação para compeli-los a tanto.
DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
8Os requisitos do artigo 300 do NCPC para a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA estão presentes no caso em análise, vale dizer, a PROBABILIDADE DO DIREITO
DO AUTOR em reivindicar o imóvel adquirido dos réus que se negam a desocupá-lo, está
demonstrada pela escritura de compra e venda do imóvel devidamente registrada no RI
(propriedade) e a notificação para desocupação do imóvel (posse injusta), e o PERIGO DE
DANO, concretamente verificado pelos prejuízos financeiros experimentos pelo autor pela
impossibilidade de usar, gozar e dispor do referido imóvel. Ainda, os efeitos da decisão são
reversíveis (CPC 300 § 3º).

9Desta forma, demonstrada a incidência da hipótese normativa (CCB 1.228) ao caso
concreto, e presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada,
ao autor deverá ser deferida a IMISSÃO NA POSSE no imóvel por ele adquirido.
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DOS PEDIDOS
10 -

Pelo exposto requer:

a) LIMINARMENTE, a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para
determinar aos réus a desocupação do imóvel, no prazo de 48 horas, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 e desocupação compulsória;
b) a RATIFICAÇÃO da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para tornar definitiva a imissão da
posse do autor, ..., e,
c) a CONDENAÇÃO dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios a serem fixados nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.
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DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO
11 - O autor informa que NÃO (OU NÃO TEM) tem interesse na AUTOCOMPOSIÇÃO, e,
por consequência, na designação da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.
DAS PROVAS

12 - Pretende provar o alegado com os documentos que instruem a presente petição,
oitiva de testemunhas, depoimento pessoal dos réus e documentos novos (artigo 435 do
NCPC).
DO VALOR DA CAUSA
13 -

Atribui à causa o valor de R$ R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
(cidade), (estado), (dia), (mês), (ano)

Advogado - OAB/__
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Obrigado pela atenção!!!

Boa Noite!!!
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