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1. Petição Inicial

Conceito: É o ato que dá início ao processo. Qualquer processo se iniciará com o 
ingresso dessa peça, a qual será responsável por definir os limites daquilo que está 
sendo demandado, a delimitação do pedido em relação ao titular do direito perseguido. 
Além disso, a petição inicial é o ato por intermédio do qual se provoca a jurisdição a ser 
exercida pelo Estado-Juiz.

Trata-se do primeiro sinal do exercício do direito de ação, a qual rompe a inércia da 
jurisdição.

• Definem-se os limites subjetivos (quais as partes)

• Definem-se os limites objetivos (qual o pedido e a causa de pedir)

• Define-se o procedimento (qual a matéria e o valor da causa)

Princípio da adstrição ou congruência: “A petição inicial é um projeto de sentença”. Tal 
princípio demanda do juiz que sua sentença se dê dentro do limite da petição inicial, ou 
seja, que não se ultrapasse, na sentença, o pedido feito na inicial e que não se deixem 
aspectos alegados na petição de lado.

Em outras palavras, vedam-se as sentenças extra petita (a que aborda assuntos que 
não os da petição inicial), ultra petita (a que aborda os assuntos da inicial e vai além, 
decidindo sobre coisas a mais), e infra petita (a que não chega a abordar tudo o que 
pede a petição inicial).



OPS....

Você está sem permissão para ver o 
conteúdo integral deste ebook. 

Que tal assinar um dos nossos planos? 

VER TODOS OS PLANOS

https://www.trilhante.com.br/assine
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