
 

 

 
 
 

 

Resumo elaborado pela equipe de monitores. Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a 

reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

Turma e Ano: Novo Código de Processo Civil Comparado e Comentado (2016) 
Matéria / Aula: Pedido / Indeferimento da inicial / Improcedência liminar / Audiência de 
conciliação e mediação. 
Professor: Rodolfo Hartmann1 
Monitor: Cesar Lima 

 
Aula 12 

 

 Introdução: 

Nem sempre é possível realizar o comparativo, pois alguns institutos não existiam 
no Código de 1973.  

1- Pedido: 

Na sequência, o Código trata a respeito de pedido, entre os artigos 322 e 329. Este 
capítulo acerca do pedido ainda está dentro de petição inicial, contudo, são tantas formalidades 
que o legislador resolveu abordar em uma seção própria. Este quadro acontecia no antigo código. 
O artigo 322 e 324 começam a abordando muito bem a temática, diferenciando o pedido certo do 
pedido determinado.  

O código anterior não fazia isso, como se via no artigo 286, que falava que o pedido 
seria certo ou determinado, surgindo discussão acerca da diferença. O pedido certo, no novo CPC, 
se apresenta no artigo 322, já o pedido determinado se encontra no artigo 324. Quais seriam as 
diferenças entre eles? O pedido certo é aquele que é expresso na petição inicial. Mas todos os 
pedidos não deveriam ser expressos na inicial? Não, existem os pedidos implícitos, eles não estão 
expressamente na petição inicial, mas o juiz tem o dever de apreciá-los de maneira expressas. 

 Estes pedidos implícitos estão em lei, por exemplo, no artigo 322, §1º, no caso de 
condenação do réu em pagar correção monetária, juros, sucumbência, mesmo que não esteja na 
inicial, o juiz deveria condenar2. O artigo 323 apresenta um exemplo de pedido implícito: também 
são consideradas incluídas as obrigações de trato sucessivo. Por exemplo, o autor apresenta que 
quer alimentos, dessa forma, estarão abrangidos os alimentos que estão vencidos no curso da 
demanda. Há uma regra para calcular o valor destas causas no artigo 292, apresentando que deve 
ser a soma das prestações. Se a obrigação de trato sucessivo ultrapassar um ano, o valor da causa 
será o valor de doze meses. Se fosse o advogado também pediria expressamente as obrigações que 
venceram no curso da demanda.  

No artigo 323, apresenta-se a ideia de que o pedido deve ser certo e eventualmente 
poder ser implícito, devendo o juiz se manifestar precisamente sobre o tema. Já o artigo 324 cuida 
do pedido determinado, em que se deve delimitar o bem da vida, por exemplo, apresenta que quer 
receber mil reais, delimitando o objeto ou o conteúdo da obrigação.  

O oposto do conteúdo determinado seria o pedido genérico, aquele em que o 
demandante ainda não tem como calcular a extensão devida. As situações que permitem pedidos 
genéricos estão descritas no artigo 324, §1º e nos seus incisos. A mais simples delas, para explicar 
didaticamente, se vê no artigo 324, §1º, III, em que se lê: pode ser pedido genérico quando a 
determinação do objeto do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 
Por exemplo, a ação de exigir contas, existe uma relação de mandato. O mandatário administra 
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 Juiz Federal. 
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 Na visão do professor, ele não correria esse risco, seria melhor colocar na inicial que busca a condenação com 

correção, juros, honorários, pode ser que o juiz tenha um lapso e não coloque, seria melhor apresentar 
expressamente.  
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bens do mandante, só que não está informando nada. O mandante exige uma ação de exigir 
contas, eliminando o procedimento especial para oferecer contas. O mandante não sabe qual seria 
o conteúdo econômico, pois depende de ato praticado pelo demandado, a petição inicial terá valor 
genérico, para atender o valor da causa que se apresenta no artigo 292, apresentando um valor 
mínimo, por exemplo. Pelo menos, literalmente, o código não quer pedido genérico de danos 
morais, como se vê no artigo 292, V, em que se apresentar pedido genérico de danos morais, 
provavelmente, o juiz vai determinar a emenda da inicial, podendo determinar a inépcia da inicial.  

Outra mudança, no código anterior, tínhamos normas que previam que os pedidos 
deveriam ser interpretados restritivamente. Parece razoável, pois o autor pediria um determinado 
valor e o réu saberia o quantum, o juiz julgando acerca deste valor. A congruência acerca do 
pedido limita a atuação judicial, já que a jurisdição é inerte, é necessário que alguém provoque, ao 
provocar há uma delimitação do que o juiz pode julgar.  

O novo CPC traz uma nova proposta no artigo 322, §2º, que se lê: a interpretação do 

pedido considerará o conjunto da postulação e observará o principio da boa-fé. O autor, por 
exemplo, comprou um carro com o chassi adulterado e não sabia disso. Ao fazer a vistoria, o 
DETRAN não aceitou, estava sendo apurado o roubo deste veiculo em um processo criminal. O 
autor entra em uma Vara Cível, propondo uma ação que possa declarar a inexistência do crime. O 
réu é citado e expõe que Vara Cível não julga esta questão, sendo matéria criminal.  

Pela interpretação do artigo 322, §2º, o juiz pode alegar que o autor quer fazer a 
vistoria, embora tenha pedido a declaração da inexistência de crime, como juiz, irei interpretar que 
ele deseja a vistoria, julgando procedente e condenando a fazer a vistoria no DETRAN. Não teria 
sido pedido? O juiz estaria interpretando em relação ao que o autor quer? A Vara Cível não teria a 
competência, gerando grande insegurança, esta ideia de interpretar o conjunto da postulação, 
observando a boa-fé.  

Provavelmente, nós vamos ter uma interpretação literal do pedido, como era o 
modelo primitivo, não seria o caso do juiz interpretar o que vai julgar e surpreendendo a parte. Até 
o artigo 10 veda a surpresa, não podendo sair com esta abrangência toda.  

Em alguns casos, se pode ter uma postura além da literalidade, por exemplo, o 
sujeito mora em um prédio e existe vazamento, sendo a tubulação do condomínio, resolve 
processar o condomínio, pedindo reparo para a tubulação interna. Durante a demanda é realizada 
perícia e sinaliza que é problema na tubulação externa e não na interna. Não parece muito 
problemática, ele quer consertar a tubulação, o autor parecia estar de boa-fé, não está 
surpreendendo o réu, deveria consertar a tubulação, que se acreditava ser a interna, mas com a 
perícia de identificou que se trata da externa.  

No exemplo, da ação declaratória de inexistência de crime, seria um quadro 
totalmente diferente. Na Vara Criminal seria possível propor uma demanda para a inexistência do 
crime? Existe medida própria para cumprir tal feito, que seria o mandado de segurança, a 
autoridade coatora seria o delegado, apresentando que não teria crime, cabendo inclusive habeas 
corpus, dependendo do caso concreto. No caso da ação de inexistência do crime, o sujeito usou rito 
ordinário, a via processual não seria adequada, deve ser utilizada via própria.  

 

1.1 – Regras para a cumulação do pedido: 
 

Temos regras para a cumulação de pedido no artigo 327, esse ponto se mostra igual 
ao que previa o código anterior, são eles: a compatibilidade dos pedidos, que o juízo seja 
competente e que quando cada pedido corresponder a um procedimento diferente que seja 
observado o procedimento comum.  
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O professor gostou muito da previsão do artigo 327, §2º, que se lê: quando para 
cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor 
empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego de técnicas processuais 
diferenciados previstas nos procedimentos especiais. Posso cumular um pedido de rescisão de 
contrato com um pedido possessório.  

No modelo primitivo, seguiria o rito ordinário, pelo novo CPC, deverá ser feito pelo 
procedimento comum, sem prejuízo de técnicas processuais diferenciadas. A grande peculiaridade 
da ação possessória é a liminar, o provimento antecipatório que não precisa de risco de dano, 
apenas o preenchimento do requisito temporal, se a moléstia a posse, se o esbulho e a turbação 
ocorreram em até um ano e um dia, tem direito a liminar, ou seja, seria uma técnica processual 
diferenciado. 

 O artigo 327, §2º se aplica no cenário em que se cumula o pedido possessório com a 
rescisão de contrato, mas terá que na inicial indicar que deve ser preservada a técnica processual 
diferenciada do procedimento especial. Ainda que tenha o procedimento comum. Para concluir a 
parte de pedido, o código elimina a dúvida acerca da divergência do diploma anterior, por meio 
do artigo 329, avança tecnicamente.  

O código anterior possuía artigos contraditórios em relação ao momento de 
ocorrência da estabilidade objetiva no processo de conhecimento, até que momento poderia mudar 
o pedido. No Novo CPC se lê: se o réu não foi citado, o autor pode alterar até a citação. Esta pode 
ser tanto para aditar quanto para alterar. Se o réu já foi citado, precisa ter a anuência dele, se for 
dada, o réu poder complementa a contestação, tendo um prazo, feito apenas até o saneamento do 
processo. No código anterior era disciplinado nos artigos 264 e 294; no novo CPC está esclarecedor.  

 
2- Indeferimento da inicial e improcedência liminar 

 

O indeferimento da inicial encontra os motivos apresentados no artigo 330 e a 
improcedência liminar apresenta suas hipóteses no artigo 332. O indeferimento se refere a vícios 
processuais, não sendo eles regularizados, será produzida uma sentença terminativa, com 
fundamento no artigo 485. Já a improcedência liminar dá margem à resolução do mérito, podendo 
chamar de uma tutela de evidência definitiva, fazendo coisa julgada formal e material, se não 
houver recurso.  

O indeferimento gera sentença terminativa, já a improcedência gera sentença que 
resolve o mérito, com fundamento no artigo 487. No código de 1973 colocavam a prescrição e 
decadência como causas de indeferimento, mas não seriam vícios, trata-se de mérito. O novo CPC 
corrigiu por meio do artigo 332, §1º, o juiz poderá julgar improcedente liminarmente 
pronunciando a prescrição e a decadência. Em comum entre ambas, em nenhuma delas o réu está 
citado, o juiz só poderá realizar tal feito antes da citação do réu. 

 O que motiva o indeferimento, não poderá usar esse nome, poderá extinguir o 
processo, mas não usará o nome de indeferimento. Se o réu já foi citado não fará improcedência 
liminar, mas sim o julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355. 

As hipóteses de indeferimento estão no artigo 330, tivemos poucos ajustes, são as 
mesmas anteriores do antigo código. Como novidade, a petição inicial pode ser inepta se o autor 
fizer de modo genérico e a lei impuser que seja determinado o pedido, por causa dos danos 
morais, por exemplo, no artigo 292, V.  

A improcedência liminar se mostra bem diferente do modelo anterior, que alegava o 
seguinte: quando a matéria controvertida unicamente de direito e no juízo houver sentença de 
improcedência total em casos. Como existiria matéria controvertida se o réu não foi citado? Mas o 
dispositivo não estava preocupado com o juízo observando os precedentes dos tribunais, estava 
observando precedentes próprios, era muito ruim. A redação não era boa, a redação do artigo 332 
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é bem melhor, como se lê: o juiz pode julgar improcedente liminarmente quando, por exemplo, o 
tema que o autor pede é contrário a súmulas do STF e STJ, também quando o acórdão proferido 
pelo STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo, quando há precedente firmado no IFDR, 
quando há assunção de competência, que são nos tribunais inferiores, quando há enunciado do 
Tribunal de Justiça sobre direito local. Dessa maneira, são valorizados os precedentes dos 
tribunais. 

 O professor acredita que o artigo 332 vai ser considerado como tendo um rol 
exemplificativo. Imagine a situação dos Juizados Especiais, o STJ não é instancia revisora, não seria 
um caso da corte estar editando regras para os Juizados? Provavelmente, os Juizados vão 
interpretar de maneira mais ampla, por exemplo, o Juizado Federal vai valorizar os enunciados da 
Turma Nacional de Uniformização, levando em consideração certas peculiaridades quanto à 
atuação do órgão jurisdicional. A resolução nº 03 de 2016 do STJ prevê que a jurisprudência da 
corte deve ser aplicada e respeitada nos Juizados Especiais Estaduais, mesmo que não exista 
Recurso Especial ao STJ, ainda assim deve ser seguida a jurisprudência.  

Se não seguir a jurisprudência, cabe reclamação, ação prevista no novo CPC, 
quando se desrespeita a jurisprudência do Tribunal. A jurisprudência vincula o Juizado. O STJ 
colocou na resolução n.º 3 que a Reclamação é ajuizada no Tribunal de Justiça. O sistema do 
Juizado é imenso, fazendo uma solução, o STJ dita a palavra final, mas é resolvida no Tribunal de 
Justiça local. Esta resolução parece ilegal, pois ao analisar o artigo 988, §1º, esse dispositivo prevê 
que a reclamação poder ser graças a qualquer tribunal e a competência é do tribunal que está 
sendo desrespeitado. Já existe notícia de que os tribunais locais estão aplicando a resolução.  

Quando o juiz indefere a inicial ou efetua o julgamento pela improcedência liminar, 
a parte autora se deu mal. A parte autora vai recorrer desta sentença, interpor recurso de apelação, 
disciplinado pelo novo CPC a partir do artigo 1.009, para impugnar a sentença. A apelação será 
interposta no prazo de 15 dias (artigo 1.003, exceto embargos de declaração que são cinco dias). 

 É importante lembrar que são dias úteis, como prevê o código. O réu ainda não foi 
citado. O novo CPC, assim como no antigo, apresenta a possibilidade do juiz se retratar, em raras 
hipóteses. Não deveria, por exemplo, ter indeferido a inicial. Esta situação se apresenta no artigo 
331 e 332 do novo CPC.  

O código novo criou uma nova hipótese de retratação acerca da apelação, no caso de 
sentença terminativa, do artigo 485, §7º. Mudando um detalhe, no modelo primitivo a apelação 
seria interposta, para o juiz se retratar, deveria receber a apelação. Se ele não recebesse por ser 
intempestiva, seria irretratável. No novo CPC, não há mais juízo de admissibilidade da apelação 
pelo primeiro grau, alguns magistrados tem criticado muito este posicionamento. Pelo código, não 
pode inadmitir a petição intempestiva, precisa intimar a parte contrária para contrarrazoar, depois 
que trouxer a contrarrazões, poderá ter contrarrazões dar contrarrazões, no artigo 1.009, §2º, 
mandando tudo para o Tribunal, em que ele apenas inadmitirá, levando, por exemplo, seis meses. 
Diferentemente do código de 1973.  

Como fica a retratação? Já que uma vez publicada a sentença, o juiz não mexe mais 
no conteúdo, o artigo 494 do Novo CPC prevê em que casos o juiz, uma vez publicada a sentença, 
pode modificar a sentença, prevendo o caso de erro material, embargo de declaração, por exemplo, 
erro de cálculo, não diz nada sobre retratação. Na apelação gera esta problemática, pois o juiz pode 
se retratar como se vê nos artigos 331 e 332, mas no modelo anterior existia um filtro, primeiro ele 
recebia a apelação e poderia ou não se retratar.  

O código elimina a admissibilidade em primeiro grau, mas mantém a retratação, 
trata-se de uma solução esdruxula. A parte venceu e a outra parte interpôs recurso de apelação 
fora do prazo, que se revela intempestiva, o juiz se retrata, a sua decisão que, em tese, já está 
transitada em julgado, abre margem para retratação. Não há, para o professor, um entendimento 
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doutrinário que o convencesse, para ele o código está errado. Esse juízo de retratação perdeu 
completamente o sentido depois que a admissibilidade foi enviada para o segundo grau. 

 Para o professor Fredie Didier, nos casos de recursos manifestamente 
inadmissíveis, o juiz deve dizer que mantém a sentença, pois ele é manifestamente inadmissível, 
pela sua interposição no décimo oitavo dia. Porém, ressalvo que não estou fazendo a 
admissibilidade do recurso. Para o professor Daniel Amorim, o juiz possui poderes implícitos para 
fazer a admissibilidade neste caso. No artigo 1.010 há expressa previsão de que não há 
admissibilidade em primeiro grau. O código pode mudar e trazer regras técnicas, entretanto, ele 
não é perfeito, apresenta problemas.  

Como advogado, é preciso ter muito cuidado, pois o código não está acabado, a 
interpretação está sendo feita. É preciso ter cuidado com as petições, por exemplo, não pode pedir 
para o juiz receber a apelação, pois cabe ao tribunal. No caso do recurso ordinário, não precisa 
pedir para o tribunal a quo receber, é feita no tribunal superior. 

 O Recurso Extraordinário voltou a ser como era por conta da Lei 13.216/2016, 
sendo especial deve ser interposto no tribunal de origem que deve fazer a admissibilidade. Cada 
recurso tem uma peculiaridade e processamento. Se o juiz não se retratar, o réu vai ser citado para 
contrarrazoar o recurso.  

O novo conceito de citação, que não é o ato para o réu se defender, mas sim o ato 
para ele passar a integrar a relação jurídica processual. Como se vê no artigo 238 que prevê que 
citação é o ato pelo qual o réu é executado ou o interessado para integrar a relação jurídica 
processual. 

 
3- Audiência de conciliação e mediação: 

 
Não sendo o caso de improcedência liminar ou indeferimento da inicial, o réu é 

citado para comparecer a audiência de conciliação e mediação, prevista no artigo 334 do novo 
CPC. Vejam que o código diz que essa audiência é obrigatória, no procedimento comum, não 
ocorrendo em duas hipóteses: quando o direito não permite solução consensual, ou seja, a 
demanda não vai ter a audiência, o réu já é citado para contestar direto; a segunda hipótese se 
revela literal, quando o autor peticiona informando que não quer, assim como o réu. O prazo para 
o réu contestar é o primeiro dia útil ao protocolo de sua peça. Se houver dúvida quanto a data, é só 
observar as hipóteses do artigo 335.  

Na doutrina, existem aqueles que apresentam outras hipóteses, o professor e juiz 
Fernando Gajardoni sustenta que a conciliação e mediação devem ser feitas por pessoas que 
possuem conhecimento técnico sobre os temas. O juiz leigo e o estagiário não foram treinados para 
realizar esta audiência, a ideia do código é que sejam feitas por profissionais, qualificado, que saiba 
estimular o reestabelecimento entre as partes.  

O professor Gajardoni sugere que se não houver conciliador e mediador com esse 
perfil não precisaria marcar, citaria o réu direto para contestar. O professor discorda deste 
posicionamento, tendo em vista que o artigo 139, prevê expressamente que o juiz deve promover 
em qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 
mediadores judiciais, também prevê a possibilidade do juiz conduzir.  

Por outro lado, alguns doutrinadores, como o professor Cássio Scarpinella Bueno e 
Alexandre Freitas Câmara, alegam que esta audiência possui um primado básico, que ninguém 
pode ser obrigado a ir. Se uma das partes manifestar desinteresse, não haverá audiência. Se o 
advogado do autor mencionar na petição inicial que não quer a audiência, o réu já é citado para 
oferecer defesa.  

O professor acredita que esta posição é mais viável. Este entendimento não prevê 
uma interpretação literal das regras do artigo 334. O professor acredita que, as vezes, houve o 
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litígio e um dos advogados apresenta a proposta de, ao invés de levar a questão para o Judiciário, 
as partes devem ir ao centro de conciliação e mediação. Não conseguiram o acordo e o autor 
ingressa em juízo. O autor junta a prova de que já tentou realizar a conciliação e mediação 
extrajudicial. Não vai adiantar nada mandar uma nova audiência no mesmo centro, já seria caso de 
dispensar esta audiência de conciliação e mediação.  
 


