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- Do pedido  

> O que é pedido? 

 > O juiz vincula-se ao pedido ou ao nome da ação?  

  >> Sentença extra, ultra e infra petita 

 > O que não precisa pedir – pedido implícito 

  >> honorários de advogado 

  >> correção monetária 

  >> juros legais: remuneratório ou moratório? 

  >> pagamento de prestações periódicas  

  >> pedido de alimentos em ação de paternidade? 

> Pedido imediato e mediato 

>> Pedido imediato: certa providência 

 >> Pedido mediato: determinado bem da vida 

> Pedido mediato indeterminado ou genérico 

>> Regra: pedido certo e determinado  

>> Pedido indeterminado é possível  

>> Consequência: sentença ilíquida 

 >Obrigação alternativa e pedido alternativo 

>> Alternativo: cumprimento por mais de um modo 

  >> Escolha é do devedor  

> Cumulação de ações  

 

 
 

> Cumulação objetiva de pedidos 

>> É possível a cumulação de pedidos?  

>> Objetiva: mesmo autor e réu 

>> Qual a finalidade de se estimular a cumulação de pedidos?  

>> Requisitos necessários?  
 > Cumulação aparente ou imprópria  
  >> Pedidos apresentados em ordem subsidiária  
  >> Pedidos apresentados alternativamente ( 

Cumulação 

Temporal 

Originária Superveniente

Forma 

Estrito ou propria 

(Acolhimento 
conjunto dos 

pedidos)

Simples 

(Acolhimento de 
um pedido não 

depender do 
acolhimento do 

outro)

Sucessiva 

(Acolhimento do 
segundo pedido 

depender do 
acolhimento do 

primeiro)
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- Provas que serão produzidas   

 > Detalhamento das provas? 

 > Se não indicar, pode o magistrado determinar sua produção de ofício?  

- Valor da causa  

> É obrigatório? 

> Critérios  

> Impugnação ao valor da causa  

> Qual a influência do valor da causa?  

- Encerramento 

 - Local? 

 - Data? 

 - Assinatura?  

- Requerimento de citação do réu: é necessário?  

 > Requerimento e meio 

 

1.2. Documentos que devem acompanhar a PI 

- Documentos indispensáveis 

 > Substanciais: lei exige a apresentação  

 > Fundamentais: referidos pelo autor como fundamento 

 > Ausência dos documentos, gera a extinção da petição inicial?1 

 

  

                                                           
1AgRg no Ag 908.395/DF 

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=740912&sReg=200701036220&sData=20071210&formato=PDF

