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A PETIÇÃO INICIAL “PERFEITA”

Caro(a) Leitor(a), 

Este pequeno material tem por objetivo apresentar um roteiro/estrutura e dicas pontuais para elaboração 
de uma petição inicial apta (e neste sentido é o emprego da expressão “perfeita”), tanto sob o aspecto 
formal como de conteúdo.  

Tais dicas são um pequeno compilado, fruto de minha experiência profissional de quase 07 (sete) anos como 
Assessor Jurídico em Gabinete de Magistrados da área Cível analisando diariamente petições iniciais em seus 
mais diversos aspectos. Isso, somada à experiência anterior com o exercício da advocacia privada, também 
em área Cível.  

A experiência tornou possível sintetizar, sem exaurir, dada a infinidade de situações, valiosas minúcias que 
se observadas, podem certamente facilitar o trabalho do advogado da área cível, não somente para evitar o 
tão temido despacho de emenda à petição inicial – ou pior: seu indeferimento liminar – mas também para 
ter sua inicial recebida sem máculas “de primeira” e ainda, auxiliar na obtenção de um resultado de mérito 
favorável.  

Espero que esses singelos apontamentos possam contribuir para cada um de vocês. 

Lembrem-se do que disse o saudoso Min. Teori Zavascki (STF): “Do ponto de vista do juiz, não existe auxiliar 
melhor da sentença que um bom advogado”. 

E para a sentença, asseguro que uma boa petição inicial é fundamental. 

Outras dicas e inúmeros outros detalhes como esses abaixo serão abordados no “Curso de Prática Cível” do 
Estratégia Carreiras Jurídicas. Nós podemos te ajudar. Vamos caminhar juntos? 

Um abraço. 

José Guilherme Soares1 

Sinta-se à vontade para seguir nas redes sociais: 

1 Advogado OAB/PR 69.479 (Licenciado). Atualmente é assessor Jurídico de Juiz de Direito junto ao Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná. Professor de Teoria Geral do Processo e de Direito Processual Civil, nas Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu - 
UNIFOZ. Possui Graduação em Direito. Pós-graduação em Direito Processual Civil pelo Complexo Educacional Damásio de Jesus. 
Pós-graduação em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito – EPD.  
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✔ : @guilhermeesoares

BLOCO DE DICAS EM ROTEIRO 

Não é segredo que o art. 319 e seguintes do Código de Processo Civil são as vigas mestras da petição inicial 
do procedimento comum. Nos referidos artigos se encontram os requisitos ordinários mínimos para que a 
petição inicial seja admitida, sendo este o nosso ponto de partida:  

Art. 319. A petição inicial indicará: 

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; 

V - o valor da causa; 

VI - as provas com que 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. 

§ 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 excessivamente
oneroso o acesso à justiça.

 Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura 
da ação. 

Tenha um estilo/layout próprio que o identifique e/ou o seu escritório (fonte adequada2, tamanho, 
espaçamento, formatação, etc). Uma padronização é importante e traz uniformidade às peças.  

Traçado o ponto de partida e sem mais delongas, vamos às dicas, colacionadas dentro da estrutura que 
compõe a petição inicial.  

2 Opte por utilizar fontes clássicas: Times New Roman; Arial; Calibri, Verdana, Bookman Old Stile. Fuja de fontes com letras 
cursivas.  
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1. ENDEREÇAMENTO (JUÍZO COMPETENTE) art. 319, I do CPC 

1.1. Momento de delimitar a competência (material) – Juízo da Vara Cível, por exemplo. Bem 
como da competência territorial (Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR).  

Estudar os critérios de fixação de competência em caso de dúvida fundada e observar se há critérios 
específicos de divisão de competência em seu estado, a exemplo do que ocorre no Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná – Resolução n. 93/2013. Cada Tribunal pode dispor de maneira diversa em razão de sua 
capacidade de autorganização (art. 125 da CRFB).  

1.2 Prioridade De Tramitação? Verificar se o cliente se enquadra em quaisquer das hipóteses 
do art. 1.048 do Código de Processo Civil e sinalizar, entre o endereçamento e qualificação.  

2. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – art. 319, II do CPC.  

2.1. Qualifique-as corretamente com o máximo de informações possíveis. Isso facilitará a 
buscas para citação. Acrescente, se possível, o número de telefone celular/Whatsapp.  Alguns 
tribunais tem admitido e outros, até formulam Instruções Normativas Regulamentando, v.g. I.N. 
73/2021 CGJ/TJPR a citação via whatsapp.  

Trata-se de possível tendência do processo informatizado em razão das inovações trazidas pela Lei 
14.195/21 

2.2. Verificar a correta legitimidade das partes (quem pede x contra quem pede). Responda aos 
seguintes questionamentos: Há relação jurídica de direito material entre as partes? É hipótese de 
solidariedade? Litisconsórcio? Litisconsórcio Passivo necessário, etc? (artigos 113 a 118 do CPC).   

A questão prática é a possibilidade de exigir a obrigação de mais de uma pessoa, na hipótese de 
solidariedade, por exemplo.  

Para além disso, há consequências de ordem processual (art. 115 do CPC), pois se era caso de litisconsórcio 
passivo necessário e unitário e tal detalhe não foi observado, a sentença ou a decisão será nula (inciso I), 
podendo ser ainda ineficaz (inciso II), para o litisconsórcio passivo necessário simples.  

Atentar para a consequência do parágrafo único do art. 115 do CPC3.  

 

3 Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que 
devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. 



 

 

   
4 
8 

3. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO  

3.1. Seja sucinto:  

Não tenha receio de seguir a lógica do “menos é mais”. Seja objetivo! E a razão é muito simples: Não há 
tempo ou interesse para ler tudo em detalhes. Narre a história com objetividade e clareza. O Poder Judiciário 
recebe mais processos do que pode julgar. Juízes e suas equipes admiram poder de síntese. Uma petição 
mais “enxuta” certamente será lida com maior cuidado.  

Nada de parágrafos muito longos, para não tornar a leitura cansativa.  Adote uma linguagem simples e 
inteligível, que prenda a atenção do leitor. 

Não seja prolixo. Não abuse de termos em latim se não houver necessidade. Evite “jurisdiquês” desmedido. 
Pode ser interpretado como vaidade e/ ou pode ser mal empregado. A linguagem ideal é a linguagem 
simples.  

Simplifique o conteúdo.  

“Dissertações” longas podem tirar o foco daquilo que realmente importa e prejudicar o interesse do seu 
cliente. 

3.2. É bom lembrar que nosso Código adotou a Teoria da Substanciação em detrimento da 
Teoria da Individuação da causa de pedir. Assim, narrar correta e detalhadamente os fatos com o 
Juízo de subsunção à norma, tese, ou fundamento jurídico é muito importante.  

3.3. Doutrina e outras fontes:  

Não precisa divagar em doutrinas, direito comparado, precedentes isolados ou jurisprudência se não for 
estritamente necessário.  

Porém, é importante averiguar se o seu caso se adequa a algum dos chamados “Precedentes Qualificados” 
– decisões do STF em Controle Concentrado; Súmulas Vinculantes; IAC’s; IRDR’s, Súmulas dos Tribunais 
Superiores e do próprio STF; orientações de órgão especial (art. 927 do CPC).  

Nesses casos vale a reprodução pois se tratam de precedentes vinculantes. Ou seja, só podem ser 
desconsiderados, via de regra, se houver overruling (alteração de entendimento em relação à norma); 
distinguishing (distinção/inaplicabilidade entre o precedente e o caso concreto); overriding (superveniência 
de regra ou princípio que supera o precedente).  

Isso acaba por quase “vincular” o Magistrado. É importante citar pois nem todos os Juízes aplicam de ofício, 
apesar de sua força vinculante.  

É válida a reprodução de doutrina e jurisprudência também em questões controvertidas.  
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3.4. Evite repetições de argumentos/fundamentos.  

Se for possível, divida a argumentação jurídica em pequenos tópicos separando por item. Ex: a) do contrato 
celebrado; b) do inadimplemento contratual; c) da multa; d) das perdas e danos, etc.  

Não soa bem utilizar jargões como “Pasme Excelência” “Clama pela Justiça”, ainda mais em letras 
“GARRAFAIS”.  

3.5. Pedidos de tutela provisória:  

Não basta citar os artigos 300; 301; 303; 304 ou 311 do Código de Processo Civil. É necessário fazer a sua 
correlação com o caso concreto. Dar argumentos, indicando, inclusive, os documentos em que se fundam a 
probabilidade do direito; descrever a razão em que está o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo e a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todos de acordo com o caso 
concreto.  

Por vezes as tutelas provisórias (à exceção da evidência que prescinde de urgência), são indeferidas por 
ausência de perigo, em razão do lapso temporal transcorrido entre a ciência do fato e o pedido. Oriente o 
cliente neste sentido e como advogado, não demore a fazê-lo.  

3.6. Negrito, Sublinhado e PRINTSCREEN:  

São ferramentas importantes e devem ser utilizadas para reforçar determinados trechos. Utilize negrito e 
sublinhado com sabedoria para não invalidar sua finalidade, por exemplo, negritar e sublinhar tudo 70/80% 
da exordial.  

Os prints são excelentes aliados para mostrar trechos de documentos sem obrigar o julgador a lê-los na 
integralidade. Economiza o tempo do Juiz, e destaca aquilo que é do interesse do seu cliente.  

3.7. Organização de Documentos em Processo Eletrônico:  

Dê nome aos documentos dentro da petição inicial, seja no sentido literal, v.g. “Imagem do momento da 
colisão”; “áudio em que consta a ofensa”; ou ainda, por números “DOC 1”, “DOC 2”, fazendo referência a 
eles.  
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3.8. Ordem de Juntada de Documentos em Processo Eletrônico:  

Observe se há Código de Normas do estado ou Instrução Normativa disciplinando a ordem de juntada4. 
Facilita a leitura da sua peça pelo Juiz. Busque uma padronização: Inicial, procuração, documentos pessoais, 
comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, e outros.  

3.9. Abra um tópico para falar do Pedido de Gratuidade da Justiça:  

Pode ser feito tanto antes como depois da narrativa dos fatos. Não utilize o termo “preliminarmente”, traz 
a ideia de preliminar de mérito que é peça de resposta do réu. Opte por “Prefacialmente”, ou 
“Primeiramente”.  

Instrua a petição inicial com os documentos para comprovação do pedido de gratuidade. A presunção por 
firmar a declaração possui razão histórica (Lei 1.060/1950 – era vergonhoso afirmar ser pobre nos anos 
cinquenta). Hoje, não mais.  

Exemplos de documentos: comprovantes de rendimentos; holerites; cópia das contas de energia elétrica e 
água de sua residência; cópia das suas contas de telefone (inclusive celulares); cópia dos comprovantes de 
pagamento de aluguel; certidões dos CRI’s, certidões junto ao Detran, além outros documentos que 
eventualmente entender necessários para demonstrar a alegada situação de carência, inclusive extratos 
bancários. 

Se o cliente possui um salário relativamente alto, a alternativa pode ser somar os gastos comprovados e 
demonstram qual é o valor líquido. Utilizando esse valor líquido como parâmetro para a concessão da 
benesse.  

 

4 Por exemplo, o Código de Normas TJPR: Art. 174. Sempre que possível, a nomenclatura do arquivo deve corresponder ao seu 
conteúdo e finalidade. 

Parágrafo único. Buscar-se-á a seguinte padronização de ordem de arquivos: 

I - petições; 

II - documentos, respeitada a seguinte sequência, quando houver: 

a) procurações ou substabelecimentos; 

b) documentos pessoais; 

c) comprovante de residência; 

d) demais documentos. 
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3.10. Documentos Pessoais:  

Parece óbvio mas são esquecidos. Como regra, todo exercício de direito pressupõe a identificação civil. Não 
arrisque.  

3.11. Seja respeitoso com todos os sujeitos processuais.  

Pessoalizar o conflito, ataques pessoais à parte, ou seu advogado, além de deselegante soa como falta de 
técnica. Argumente sempre com técnica, mesmo diante de uma ofensa. Isso causa boa impressão ao Juízo. 
Há meios próprios para combater expressões ofensivas (art. 78 do CPC).  

4. PEDIDOS  

Parte muito importante. Atentar para o disposto nos artigos 322 e seguintes do CPC. Ressalvados os pedidos 
implícitos (juros, correção monetária, parcelas vincendas, honorários), não conte com a “exceção” ao 
Princípio do Dispositivo/Adstrição previsto no art. 322 §2º do CPC. Há Juízes que aplicam a ferro e fogo o 
Princípio da Adstrição.  

Seja claro e específico. Os pedidos servem também uma fonte de “resumo” daquilo que o advogado está 
pedindo. Muitas vezes a leitura da petição inicial pelo Magistrado vai dos fatos diretamente aos pedidos, ou 
por vezes, inicia pelos pedidos.  

Por isso, busque sempre fazer o pedido de forma expressa e mais completa possível.  Isso viabiliza a leitura 
da petição inicial pelo Juiz de forma mais direcionada e facilita eventual oposição de embargos de declaração 
por omissão, principalmente.  

Use verbos no infinitivo: condenar, declarar, reconhecer, constituir, desconstituir, deferir, determinar etc, 
cada um a depender do tipo de provimento requerido (sentença condenatória, constitutiva, declaratória, 
desconstitutiva, mandamental, etc).  

4.1. Dano moral:  

O dano moral não é mais por “prudente arbítrio”, há necessidade de indicação do valor pretendido, por 
consubstanciar proveito econômico pretendido. Mantenha prudência no valor pleiteado. Alguns juízes 
entendem que a súmula 326 do STJ5 foi superada pela norma do art. 292, V do CPC.  

4.2. Pedido De Provas:  

Seja específico. Vá para além do protesto genérico e justifique de antemão o alcance e a finalidade da prova. 
Agiliza o andamento processual na hipótese da parte final do art. 348 do CPC, e pode evitar eventual 

 

5 Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 
implica sucumbência recíproca. 
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preclusão, caso nada seja dito por ocasião do despacho de especificação de provas que, como praxe, 
antecedente a decisão de saneamento e organização do processo.  

4.3. Interesse ou Desinteresse na audiência de Conciliação:  

Trata-se de requisito por vezes ignorado. O Novo Código possui viés para a autocomposição. A audiência 
preliminar é sempre uma oportunidade para colocar fim ao litígio. Pleiteando pela audiência, poderá assumir 
posição de vantagem, já que o réu não terá alternativa senão comparecer ao ato, como regra.  

5. VALOR DA CAUSA:  

Os artigos 291 e 292 do CPC são normas de natureza cogente. É temerário tentar burlar o valor da causa 
para pagar um valor menor de custas processuais. As custas processuais e taxa judiciária possuem natureza 
de tributo e o Juiz é o “fiscal” das custas processuais.  

Antes de valorar a causa, recomenda-se a leitura integral dos dispositivos para ver se há exata 
correspondência. Ex:  

Dá-se à causa o valor de R$ ____ (por extenso), com fundamento no artigo 292, inciso ____ do Código de 
Processo Civil.  

 

Pede deferimento.  

Local, data.  

Nome do Advogado 

OAB/número 

6. ROL DE TESTEMUNHAS (ART. 450 do CPC).  

Qualificação completa das testemunhas.  
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