Direito Processual Civil II
Processo de Conhecimento
5.3. A distribuição da petição inicial e a instauração do processo (CPC/15, 284 a 290)
- Quando ocorre a distribuição?
> Comarcas que possuem mais de uma vara, quando se considera proposta a ação?
- Finalidade?
- Distribuição por dependência: quando ocorre?
5.4. Modificação da causa de pedir e do pedido
Autor
Partes
Réu
Próxima
Elementos da ação

Causa de pedir
Remota
Imediato
Pedido
Mediato

- Com a propositura da ação, é permitida a alteração de qualquer desses elementos?
- E antes da citação, como fica?
- E, no caso em que o Réu é revel, procede-se à nova citação?
- Observando o acima, pode-se dizer que é possível também a alteração do pedido e da causa
de pedir após o saneamento do processo?

Até a citação
Por simples
manifestação da
vontade do Autor,
na forma do art.
329, inc. I do
CPC/15

Após a citação e até o saneamento
Após o saneamento
Deve haver o
consentimento do Mediante realização
Réu na forma do
de negócio jurídico
inc. II do art. 329 do processual na forma
CPC/15
dos arts. 190 e 191,
ambos do CPC/15
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5.5. Juízo de admissibilidade
- O que é o juízo de admissibilidade?

Juízo de admissibilidade
CPC/15, art. 321
Apta

Indeferimento

Ordinatório

CPC/15, art.
334

CPC/15, art.
330

CPC/15, art.
321

Positivo

Negativo

Emenda para
correção de vícios
ou
irregularidades

Sentença
liminar de
improcedência
CPC/15, art.
332
Ações que
independem de
doilação
probatória e
estão de acordo
com a orientação
jurisprudencial

5.6. Emenda à petição inicial
- O que é?
- Quando ocorre?
- Emenda a inicial após a citação, é possível?
- É dever do juiz permitir a emenda?
> Quantas vezes deve o juiz facultar a emenda a inicial?
> Deve indicar o Magistrado o que deve ser emendado?
- É igual ao aditamento?
- CPC/15, parágrafo único do art. 106: emenda ou indeferimento?
5.7 Indeferimento da petição inicial
- Será indeferida a inicial nas hipóteses do art. 330 do CPC/15
- A rigor, o indeferimento da petição inicial deve ocorrer antes da citação! Mas é possível após
ter esta ocorrido?
- Desde logo pode o magistrado extinguir à petição inicial ou deve ouvir o autor antes?
- Não compreensão da causa de pedir ou do pedido, gera a extinção?
- Petição inicial inepta
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5.8. Sentença de improcedência liminar do pedido

CPC/15

CPC/73

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;

Art. 285-A. Quando a matéria
controvertida for unicamente de direito
e no juízo já houver sido proferida
sentença de total improcedência em
outros casos idênticos, poderá ser
dispensada a citação e proferida
sentença, reproduzindo-se o teor da
anteriormente prolatada.

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

5.9 Recurso de apelação contra o indeferimento da petição inicial
- CPC/15, art. 331: apelação
- Necessário intimar o Réu?
5.10 Juízo de admissibilidade positivo e a citação do Réu para comparecimento à
audiência de conciliação ou de mediação
- Esta decisão é mediante a declaração de que estão presentes os requisitos?
- Audiência de conciliação ou de mediação
> Audiência pode não ser realizada?
> Causas que não admitam autocomposição
> Ausência de comparecimento: ato atentatório à dignidade da justiça
> A ausência do réu à audiência, induz revelia?
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