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INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA TODAS AS PEÇAS
Inicialmente, cabe ressaltar algumas informações relevantes sobre a atual
estrutura do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Muitas vezes encontramos
alunos que não conhecem a sua estrutura. Dessa forma, é bom ficar atentos a alguns
pontos relevantes sobre o Exame da OAB.

a)

No momento da inscrição para o Exame, o candidato deverá optar pela
disciplina que pretende fazer a prova prático-profissional. As áreas que
hoje podem ser escolhidas são: Direito Administrativo, Direito Civil,
Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito
Penal ou Direito Tributário.

b)

A primeira fase é composta de 80 questões envolvendo as seguintes matérias: disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo
mínimo do curso de Direito, fixadas pelo CNE/CES 9, de 29 de setembro
de 2004, Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança
e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do
Direito, bem como Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento
Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB. Para que o aluno avance
para segunda fase deve acertar no mínimo 50% da prova.

c)

Se aprovado na primeira fase, o candidato deverá se submeter à prova
prático-profissional da disciplina que escolheu no momento de sua
inscrição. Essa será composta pela redação de uma peça processual que
terá valor máximo de 5 (cinco) pontos e respostas a 4 (quatro) questões
práticas, sob a forma de situações-problema, valendo no máximo, 1,25
(um e vinte e cinco) pontos cada, relativas à área de opção do examinando e do seu correspondente direito processual.
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d)

Será considerado aprovado o examinando que obtiver na segunda fase
nota igual ou superior a 6,00 (seis) pontos, vedado o arredondamento.

Atenção: conforme o Provimento 144, de 13 de junho de 2011, e
suas alterações posteriores constantes no Provimento 156, de 1º de
novembro de 2013, do Conselho Federal da OAB, o examinando que
se submeter e não alcançar nota igual ou superior a 6,00 (seis) pontos na
prova prático-profissional terá a faculdade de reaproveitar o resultado
da prova objetiva, para fins de realização da prova prático-profissional
no Exame imediatamente subsequente, mediante o pagamento do
valor correspondente a essa fase.
Não é permitido nenhum tipo de consulta na primeira fase do Exame de
Ordem e na segunda fase só se permite consulta ao texto de lei, sem qualquer
comentário.
Para a segunda fase do Exame da Ordem não é permitida a consulta a livros
de doutrina, logo, não é admitida sua citação. Entretanto, na atividade profissional
advocatícia, a citação é aberta a todos os canais e mecanismos de pesquisa.
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DICAS PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS
Fato, Direito e Pedido: a estrutura geral de uma peça jurídica (isto é, que
norteará a elaboração de toda e qualquer peça processual, independente da disciplina)
deve estar na mente do aluno desde o início das aulas de prática jurídica.
Conceito de Verdade para o Direito: interpretação legal, provas e forma de
aproximação legal.
Pedidos possíveis (conhecimento): Segundo a classificação de Pontes de
Miranda1, os pedidos podem ser de 5 (cinco) espécies, conforme os tipos de sentença: a) meramente declaratória (pedido declaratório); b) constitutiva (pedido
decretatório); c) condenatória (pedido condenatório); d) executivas latu sensu (um
dos pedidos dos três primeiros tipos da classificação ou específico de rito especial,
mais o requerimento liminar, se houver); e) mandamentais (pedido determinatório).
CODJ – Código de Organização Judiciária: cada Estado tem o seu.

1.

AMORIM, Daniel. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1.358.
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CUIDADOS COM O VERNÁCULO
A ferramenta de trabalho do operador do direito é a linguagem. A boa escrita,
ao lado da formação de um raciocínio jurídico lógico, atrelado ao domínio da técnica da escrita forense, dá ensejo à elaboração de uma boa peça processual. Assim,
seguem algumas dicas:

a)

Usar o linguajar jurídico e demonstrar técnica profissional, pois é isso
que o exame exige. Esta técnica se demonstra expondo as ideias de
forma clara e conduzindo-as adequadamente, de modo a convencer
quem estiver lendo a peça a acatar a tese e deferir o que foi pleiteado.
(lembre-se: melhor usar poucas palavras bem empregadas, do que muitas
sem coesão. O exame da OAB não exige um texto longo, mas um texto
coerente.)

b)

A FGV proíbe o uso de dicionários. Entretanto, para os estudos é
importante utilizá-los para adquirir conhecimento de como escrever
os termos, pois palavras escritas de forma incorreta ou trechos sem
nenhuma concordância ensejam em desconto na nota final.

c)

A FGV proíbe a entrada para o ambiente de prova de todos os aparelhos
eletrônicos, bem como portar lápis, lapiseira, borracha e corretivo, sob
pena de anulação da prova.
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NOTAS SOBRE O EXAME DA OAB:
CONFECÇÃO DE PEÇAS
a)

Letra: a peça, além de ser manuscrita no exame da OAB, será digitalizada e enviada aos examinadores. Sendo assim, a letra do candidato
deve ser legível e facilitar a compreensão por parte de quem a lê. Se
o examinador não entender o que está escrito, poderá ANULAR A
QUESTÃO, atribuindo nota zero;

b)

Margens: devem ser justificadas (como no computador), evitando
desestruturar a peça. Existem folhas padrão que podem ser utilizadas
para treino;

c)

Higiene: a limpeza da prova faz muita diferença; corretivo é proibido.
Se houver erro em alguma palavra, se utilize de um traço sobre ela e
prossiga. Mas, evite elaborar uma peça cheia de riscos, pois equivalem
a erros, já que isso também poderá ensejar desconto na nota final;

d)

Destaques: fazer os destaques em letra maiúscula. A letra de forma
apenas deverá ser usada quando tiver a intenção de chamar atenção ou
tornar sua letra legível;

e)

Gramática: as regras da gramática devem ser respeitadas para que não
haja descontos.
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1. PETIÇÃO INICIAL
1.1 Cuidados com a estrutura da peça
a)

Toda petição possui:
 Endereçamento;
 Preâmbulo;
 Narrativa dos fatos;
 Embasamento jurídico do direito;
 Fecho, com o pedido.

b)

Utilize a terminologia adequada para cada peça (autor, réu, apelante,
apelado, embargante, embargado, recorrente, recorrido, agravante,
agravado etc.).

c)

É proibido inventar dados para o problema, jurisprudência ou qualquer informação que não seja correspondente ao informativo da
proposta; se o problema não fornece os dados, coloque reticências,
sem aspas.

1.2 Requisitos da petição inicial do CPC/2015
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;
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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.

1.3 Endereçamento
a) Fundamentação




Art. 42 a 53 do CPC/2015;
Art. 108 e 109 da Constituição Federal de 1988.

Obs.: Recomenda-se que na petição inicial haja endereçamento Ao
Juízo (art. 319, I, do CPC) e não mais ao Juiz ou Tribunal como era
no Código de 1973. Mas não será considerada errada a utilização da
antiga fórmula já consagrada, como Excelentíssimo ... ou Meritíssimo
Juiz ou Desembargador Presidente ou Relator.
b) Exemplos de endereçamentos

Primeira Instância:
AO JUÍZO DA — VARA CÍVEL DA COMARCA DE CIDADE,
ESTADO DE ...
AO JUÍZO DA — VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIDADE,
ESTADO DE ...
AO JUÍZO DO — JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
CIDADE, ESTADO DE ...
AO JUÍZO DO — JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA
DE CIDADE, ESTADO DE ...
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AO JUÍZO DO — JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE CIDADE, ESTADO DE ...
AO JUÍZO DO — JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CIDADE, ESTADO DE ...
AO JUÍZO DA — VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CIDADE, ESTADO DE ...
AO JUÍZO DO — JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CIDADE, ESTADO DE ...
AO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CIDADE,
ESTADO DE ...
AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE
CIDADE, ESTADO DE ...
Segunda Instância:
AO JUÍZO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO ...
AO JUÍZO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO ...
AO JUÍZO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DO
ESTADO ...
Para o STJ:
AO JUÍZO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
AO JUÍZO DA ____ TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Para o STF:
AO JUÍZO DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AO JUÍZO DA ____ TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1.4 Modelo de qualificação de autor e réu conforme o CPC/2015
a) Qualificação de pessoa capaz

“NOME SOBRENOME...”, “nacionalidade...”, “estado civil...”, “profissão...”,
“portador da cédula de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”,
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“e-mail...”, “residente e domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”,
“Estado...”, “CEP número...”.
Obs.: Havendo dois ou mais autores ou réus deve-se fazer a qualificação
individual.
b) Qualificação de pessoa incapaz

“NOME...”, “nacionalidade...”, menor de idade, “portador da cédula de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”, “e-mail...”, “residente e domiciliado na
rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”, neste ato por
seu representante legal\tutor\curador “NOME...”, “nacionalidade...”, “estado civil...”,
“profissão...”, “portador da cédula de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF
número...”, “e-mail...”, “residente e domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...”
“cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”
c) Qualificação de pessoa jurídica (Sociedade Empresária)

“EMPRESA ...”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF,
“e-mail...”, “com sede na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP
número...” neste ato representado por seu administrador “NOME...”, “nacionalidade...”,
“estado civil...”, “profissão...”, “portador da cédula de identidade número...”, “inscrito
no CPF-MF número...”, “e-mail...”, “residente e domiciliado na rua...”, “número...”,
“bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”, conforme contrato social\estatuto
social” anexo.
d) Empresário individual

“NOME...”, “empresário individual...”, “inscrito no CNPJ-MF número...”,
“e-mail...”, “com endereço na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”,
“CEP número...”.
e) Condomínio

“CONDOMÍNIO...”, “inscrito no “CNPJ-MF número...”, “e-mail...”, “situado na rua número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”, neste ato
representado pelo seu síndico “NOME...”, “nacionalidade...”, “estado civil...”, “profissão...”, “portador da cédula de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”,
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“e-mail...”, “residente e domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...”, “cidade...”,
“Estado...”, “CEP número...”, conforme a ata de assembleia anexada.
f) Fazenda Pública

“NOME DO ENTE PÚBLICO...”, pessoa jurídica de direito público, “e-mail...”,
“com sede na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”.
g) Espólio

ESPÓLIO DE “NOME DO FALECIDO”... (ou ESPÓLIO DOS BENS
DEIXADOS POR “NOME DO FALECIDO”...), neste ato representado por seu inventariante “NOME...”, “nacionalidade...”, “estado civil...”, “profissão...”, “portador
da cédula de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”, “e-mail...”,
“residente e domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”,
“CEP número...”.

1.5 Modelo de petição inicial
Ao Juízo...
(Pular 10 linhas)
“NOME...”, “nacionalidade...”,
“estado civil...”, “profissão...”, “portador
da cédula de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”, “e-mail...”,
“residente e domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”,
“CEP número...”, por intermédio deste advogado que esta subscreve, conforme
procuração anexa, com endereço profissional na “rua...”, “número...”, “bairro...”
“cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo ... do ..., propor:
(pular 1 linha e coloque o nome completo da ação de forma centralizada)
AÇÃO DE __________________________________
pular 1 linha)
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“NOME...”, “nacionalidade...”, “estado civil...”, “profissão...”, “portador da cédula
de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”, “residente e domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”,
mediante os fatos e fundamentos a seguir expostos:
(pular 1 linha)
I – DOS FATOS
(descrever o ocorrido apenas com os detalhes significativos para esta ação)
O Autor propõe a presente ação em face do Réu, com o intuito de...
Ocorre que ...
Vale destacar que ...
O Autor tentou por todos os meios pacíficos solucionar este caso, mas não obteve êxito,
sendo a única alternativa a proposição desta ação.
(pular 1 linha)
II – DO DIREITO
II.1 PRELIMINARMENTE: DA JUSTIÇA GRATUITA
II.2 DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO
II.3 DO MÉRITO
Expor os artigos e súmulas, explicá-los, mas sem copiá-los na íntegra. Ressaltando
que não é admitido utilizar jurisprudência nem doutrina.
Como visto anteriormente... Ressalta-se que o artigo...
A pretensão do Autor encontra também respaldo no artigo... que trata da ....
Pelos fundamentos expostos, torna-se cristalino que o Autor está com a razão de
propor a presente ação, pois...
(pular 1 linha)
II.4 DA TUTELA DE URGÊNCIA (caso exista)
Como amplamente demonstrado...
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Assim, conforme previsto no artigo... do Código de Processo Civil de 2015 a tutela
... é a medida necessária, tendo em vista o caráter urgente do caso.
(pular 1 linha)
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:
a) a concessão, em caráter LIMINAR da Tutela Antecipada/Cautelar ........ (se for
o caso);
b) informa que pretende a audiência de conciliação nos termos do art. 319, IV, do
Código de Processo Civil;
c) a CITAÇÃO do Réu para comparecer em audiência ou oferecer resposta no prazo
legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia e da confissão;
d) a intimação do Ilustre Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO para acompanhar o processo; (se for o caso)
e) a concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 5º,
LXXIV, da Constituição Federal e da Lei 1.060/50, por ser pobre no sentido legal,
não podendo arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento; (ou, se for o caso, informar a juntada de guia de custas processuais)
f ) o benefício da PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, nos termos do art. 1.048 do
Código de Processo Civil de 2015; (se for o caso)
g) a PROCEDÊNCIA TOTAL do pedido a fim de que (especificar seus pedidos
principais) ... confirmando os efeitos da liminar requerida; (se for o caso)
h) condenação nas custas, despesas e honorários sucumbências em 20%.
(pular 1 linha)
Provará o alegado pelos meios de prova em Direito admitidos (especialmente documental, testemunhal, pericial etc.).
(pular 1 linha)
Dá-se à causa o valor de R$... (escrever).
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Termos em que,
Pede deferimento.
(pular 1 linha)
Local..., data...
(pular 1 linha)
Nome do Advogado
OAB/UF, “número...”.

1.6 Redação em geral – conectivos
Prioridade, relevância: em primeiro lugar, inicialmente, antes de tudo, em
princípio, primeiramente, acima de tudo, precipuamente, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori (sempre em itálico), a posteriori (sempre em itálico).
Tempo (frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade): então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio,
no momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente,
em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente,
constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre,
raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse ínterim, nesse
meio tempo, nesse hiato, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que,
sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, já,
mal, nem bem.
Semelhança, comparação, conformidade: igualmente, da mesma forma,
assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente,
por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo,
conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como,
como se, bem como.
Condição, hipótese: se, caso, eventualmente.
Adição, continuação: além disso, demais, ademais, outrossim, ainda mais,
ainda cima, por outro lado, também, e, nem, não só … mas também, não só… como
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também, não apenas … como também, não só … bem como, com, ou (quando
não for excludente).
Dúvida: talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável,
não é certo, se é que.
Certeza, ênfase: decerto, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com toda a certeza.
Surpresa, imprevisto: inesperadamente, inopinadamente, de súbito, subitamente, de repente, imprevistamente, surpreendentemente.
Ilustração, esclarecimento: por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar,
isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás.
Propósito, intenção, finalidade: com o fim de, a fim de, com o propósito
de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para.
Lugar, proximidade, distância: perto de, próximo a ou de, junto a ou de,
dentro, fora, mais adiante, aqui, além, acolá, lá, ali, este, esta, isto, esse, essa, isso,
aquele, aquela, aquilo, ante, a.
Causa e consequência. Explicação: por consequência, por conseguinte,
como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito,
tão (tanto, tamanho) … que, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto
que, como (= porque), portanto, logo, que (= porque), de tal sorte que, de tal forma
que, haja vista.
Contraste, oposição, restrição, ressalva: pelo contrário, em contraste com,
salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar
de, ainda que, mesmo que, posto que, posto, conquanto, se bem que, por mais que,
por menos que, só que, ao passo que.
Ideias alternativas: Ou, ou… ou, quer… quer, ora… ora.
Resumo, recapitulação, conclusão: em suma, em síntese, em conclusão,
enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo,
pois (entre vírgulas), destarte, assim sendo.
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1.7 Citação doutrinária
No caso de notas doutrinárias, deve-se escolher um dos dois sistemas:
– FORMATO COMPLETO: “Inserir o texto do autor em referência”.
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 27. Ed. Ver. E atual.,
São Paulo: Saraiva, 2005, v. 4, p. 553.)
– SISTEMA AUTOR-DATA-PÁGINA: A indicação é feita entre parênteses,
ao final do trecho copiado, com o sobrenome do autor citado com letras maiúsculas,
o ano da obra e a página. Ex.: (PIETRO, 2009, p. 200) ou (SOARES, 2019, on-line).
Ainda que a citação tenha sido introduzida com a menção do nome completo do
autor não se dispensa a menção posterior junto a referência de ano e página. Exemplo: “Após a transcrição da citação é necessário informar os dados do autor do texto
citado”. (SOBRENOME, 2000, p. 001).

1.8 Citação jurisprudencial ou de precedentes
Da mesma forma, deve-se observar a forma de citação que segue:
– JURISPRUDÊNCIA/SÚMULA: “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.” (STJ, Súm. nº 7, Corte Especial, j. 28.6.1990,
DJ 3.7.1990, p. 6478)
– PRECEDENTE: “O terceiro hipotecante, que não figura na relação processual originaria, tem legitimidade para opor embargos de terceiro. A análise da
existência de um mesmo grupo econômico entre executado e garantidor hipotecário demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, procedimento
vedado nesta via recursal, ante o teor do enunciado sumular n. 7 do STJ. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 131.437/PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 7.5.2013, DJe 20.5.2013)

1.9 Frases conectivas para introduzir citação
Muitas vezes, quando vamos citar uma doutrina ou jurisprudência, falta-nos
palavras para começar. Isso se deve principalmente ao fato de não estarmos habituados à escrita, à formulação de peças. Segue abaixo alguns exemplos de elementos de
ligação que podem ser utilizados para citação da doutrina:
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Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de FULANO DE TAL (ou do Egrégio Tribunal do Estado ...) que preconiza, in
verbis:
A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a lição de FULANO DE
TAL (ou do Colendo Superior Tribunal de Justiça...) que assevera:
Nesse diapasão, impende destacar o escólio de FULANO DE TAL (ou
do Egrégio Tribunal do Estado...) que aduz, in verbis:
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o que leciona FULANO
DE TAL (ou do Egrégio Tribunal do Estado...), que diz:
Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o preclaro texto de FULANO DE TAL (ou do Egrégio Tribunal do Estado...), que obtempera:
Também por este prisma é o entendimento de FULANO DE TAL (ou
do Colendo Supremo Tribunal Federal...), ao asseverar que:
Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o excelente magistério de
FULANO DE TAL (ou ensinamento colhido nos julgados do Colendo
Tribunal...), que perfilha o mesmo pensar, como segue:
Nesse raciocínio, preleciona FULANO DE TAL, de modo esclarecedor,
no sentido de que:
Esse também é o entendimento da doutrina majoritária, consoante
cristalino pensamento de FULANO DE TAL, que preleciona, ipsis
litteris:
Outrossim, merece ser trazido à discussão o entendimento de FULANO
DE TAL o qual menciona que:

Ao final, transcrever o posicionamento do autor ou precedente/jurisprudência, cf. o caso.

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 27

09/07/20 15:21

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 28

09/07/20 15:21

2. PROCESSO ELETRÔNICO1
2.1 O que é o processo eletrônico?
São os autos de um processo que tramitam sem papel, sendo que os atos
processuais, sejam das partes, do juiz ou dos serventuários da justiça, são praticados eletronicamente, armazenados num sistema de dados. Cada Tribunal possui
um sistema de armazenamento destes dados, sendo que todo o procedimento, da
distribuição até o julgamento dos recursos e fases executivas, é feito pelo sistema. A
informatização do processo está regulamentada pela Lei 11.419/2006.

2.2 O que é certificado eletrônico?
É a identificação pessoal de quem acessa o sistema, sendo um número calculado a partir do documento assinado e da chave de assinatura do signatário. Todos os
advogados devem possuir um certificado digital para que possam ter acesso pessoal
aos sistemas de dados dos Tribunais. É uma declaração feita por meio eletrônico em
padrão internacional, em que se atribui a titularidade de uma chave pública e que
tem a função de conferir a assinatura digital. Dessa forma, consegue-se conhecer
quem gerou a assinatura digital.

2.3 Qual o prazo de validade dos certificados eletrônicos?
Para manter a segurança, a maioria dos órgãos que expedem os certificados
digitais colocam como prazo de validade, três anos a partir da sua expedição. Assim,
a cada interregno é necessário que o renove para que continue tendo acesso aos
sistemas dos Tribunais.

2.4 Como peticionar eletronicamente?
Cada Tribunal criou um sistema próprio de envio de petições exigindo do
peticionário que siga as orientações específicas do site, e que se conecte ao sistema

1.

Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/noticias/ManualProcessoEletronico1.pdf>.
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através de um certificado eletrônico. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, exige que todas as petições sejam enviadas ao sistema nomeadas de acordo com
o ato processual que está sendo praticado e sempre em formato .pdf.

2.5 Como anexar documentos?
O advogado deve criar sua petição e convertê-la para .pdf utilizando preferencialmente o sistema sugerido pelo Tribunal. Importante ressaltar que existe um
limitador de megabytes por página, arquivo e soma de todos os arquivos. Assim, é
importante verificar se os documentos “cabem” no sistema. Ainda existem muitas
dúvidas sobre como fazer a juntada de vídeos e gravações, que não comportam
conversão para arquivos em .pdf. A sugestão, caso seja necessária a juntada de tais
documentos, é que se mencione na petição a existência de tal prova e requeira-se o
depósito desta gravação em juízo, de acordo com o que prevê o art. 11, § 5º, da Lei
11.419/2006.
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3. RITO COMUM – PROCESSO DE CONHECIMENTO
3.1 Estrutura básica da petição inicial
REQUISITOS

CPC, arts. 319 e 320.

COMPETÊNCIA

CPC, arts. 42 a 69.

PARTES

Autor e Réu.

HIPÓTESE DE
CABIMENTO

Todas as hipóteses (procedimento comum), observadas as particularidades
do rito especial e dos Juizados Especiais.

FATOS

Narrativa do ocorrido.

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com base na legisFUNDAMENTAÇÃO
lação, na doutrina e na jurisprudência (CF, CPC, Código Civil e normas
JURÍDICA
de Direito Empresarial).

PEDIDO E
REQUERIMENTOS

a) Citação para comparecimento na audiência ou para apresentar defesa
em 15 dias sob pena de revelia e confissão. Deverá o autor dizer se optará
ou não pela audiência de conciliação – art. 319, VII, do CPC;
b) Pedido liminar, se necessário;
c) Procedência no mérito e confirmação dos efeitos da liminar na sentença;
d) Sucumbência;
• PROVAS: protestar por todos os meios admitidos e especificar prova
testemunhal, documental, pericial, depoimento pessoal da parte
contrária, expedição de ofícios, juntada ulterior de documentos novos
e inspeção judicial (quando cabível).
• OUTROS REQUERIMENTOS:
- Justiça gratuita ao réu, se for o caso (CPC, art. 99);
- Tramitação prioritária: doença grave ou idoso (CPC, art. 1.048, I);
- Citação do denunciado (do alienante para evicção; do obrigado a
indenizar em regresso por contrato ou lei) – art. 126;
- Citação de fiadores e devedores solidários (art. 131).

VALOR DA CAUSA

CPC, arts. 291 a 293.
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O direito da parte de postular em juízo manifesta-se, em concreto, por meio
de petição escrita ao juiz, denominada petição inicial, que tem função de inaugurar
a demanda.
Trata-se de decorrência do princípio dispositivo, que consiste na regra de
que o juiz depende da provocação das partes para ministrar o direito. Em razão deste
postulado básico, a iniciativa do processo, formado pelo direito abstrato de invocar
a tutela jurisdicional do Estado para decidir sobre uma pretensão, é outorgada, via
de regra, aos interessados ou à parte que ocupar a posição ativa de iniciar o processo.
Mas não é só, a petição inicial ou exordial deve atender também os princípios
da correlação e da congruência.
Correlação porque a petição inicial deve ter uma relação lógica, uma coerência
(premissa maior, premissa menor e conclusão; em outras palavras, causa de pedir
remota, causa de pedir próxima e pedido); o que se narra na inicial (fato e direito)
deve corresponder ao pedido.
Congruência (ou adstrição) porque o juiz fica restrito aos termos da petição
inicial que, em sendo elaborada corretamente, deve ser um protótipo da sentença.
Não poderá o juiz conceder nada a mais (ultra petita), diferente do que foi pedido (extra
petita) ou mesmo menos do que o pedido (infra ou citra petita). Logo, é vedado ao
juiz, geralmente, conceder pedido em causa de pedir diversa da narrada pelo autor
e, caso haja infringência, a decisão ou sentença será considerada nula.
Destacamos o dispositivo do Código de Processo Civil:
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Existem exceções ao princípio da congruência previstas no CPC e/ou fruto
da construção jurisprudencial:
a)

b)

Pedidos implícitos: o magistrado poderá conceder ainda que não demandado (CPC, art. 322, § 1º), bem como incluir parcelas periódicas
a vencer no curso da ação (CPC, art. 323);
Fungibilidade: o magistrado poderá conceder tutela diferente da requerida nas ações possessórias e cautelares, justamente porque existe
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fungibilidade entre ações com fundamentos similares (art. 305, parágrafo único e art. 554, ambos do CPC);
Demandas cujo objetivo é uma obrigação de fazer ou não fazer: o
magistrado poderá conceder tutela diversa, inclusive multa (art. 536,
§ 1º c/c o art. 537, ambos do CPC);
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar declaração de inconstitucionalidade de uma norma, é livre para analisar outros fundamentos que
não foram formulados pelo autor (STF, ADI 1.896-MC/DF, Rel. Min.
Sydney Sanches, j. 18.2.1999, DJ 28.5.1999).

A doutrina define petição inicial como:
O veículo da manifestação formal da demanda é a petição inicial, que revela ao juiz a lide e contém o pedido da providência
jurisdicional, frente ao réu, que o autor julga necessária para
compor o litígio.1
A petição inicial é ato escrito pelo qual o autor exerce o direito
de ação, dando início à atividade jurisdicional, seja contenciosa
ou para obter a chancela administrativa na chamada jurisdição
voluntária. A provocação pelo autor decorre da vedação da autotutela, ou seja, proibição, via de regra, de resolver o caso por
meios próprios.2



Petição inicial: termo inicial do ajuizamento da ação e a prevenção
do juízo

É importante ter presente que prevalece o juízo em que a petição vier a ser
registrada ou distribuída. Há preponderância relativamente aos demais que sejam
igualmente competentes. Isto é, do registro (quando for o caso de vara única) ou
pela distribuição (quando houver mais de uma vara), conforme art. 43 do CPC.

1. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
p. 319. V. 1.
2. WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coord.); ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo.
Curso avançado de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 130. V. 1.
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Nomen iuris (nome da ação)

O autor tem liberdade para nomear a ação genericamente ou especificar,
conforme o pedido.


Rito ou procedimento da ação (como escolher?)

O profissional deve saber que existem os ritos:
1) comum;
2) especiais regulados no CPC;
3) especiais não regulados no CPC; e
4) sumaríssimo.
O art. 275 do CPC/73 ainda vigora para efeitos da Lei 9.099/1995, na forma do art. 3º, II, da Lei dos Juizados Especiais. Todos esses ritos comportam tutela
provisória.
Mas como escolher o rito a ser aplicado? Basta seguir o Código do fim para o
começo. Caso não seja nenhum dos demais, por exclusão, será ação do rito comum.


Pedido imediato e o mediato

Na petição inicial o autor deve estabelecer a congruência entre o enquadramento jurídico e o pedido (bem da vida juridicamente protegido).


Pedido certo e o indeterminado (genérico)

O pedido genérico, como bem sabemos, é a exceção (ações universais, ações
com desdobramentos futuros, ações que dependam de cumprimento pelo réu – vide
CPC, art. 324, § 1º), entretanto, a regra será o pleito determinado (CPC, art. 324,
caput).


Requisitos da cumulação de pedidos

Os pedidos acumulados (sejam subsidiários, alternativos, simples e/ou sucessivos) são permitidos segundo a legislação processual. Observe que há restrições
para isso, devendo as causas serem compatíveis, com adequação de mesmo rito e
competência (CPC, art. 327, § 1º).
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Interpretação dos pedidos

O magistrado, na análise da petição inicial, não se restringe à parte do capítulo dos pedidos da inicial; vai mais além, considerando no pedido o conjunto da
postulação e observará o princípio da boa-fé (CPC, art. 322, § 2º).


Alteração da causa de pedir ou do pedido

A parte tem a liberdade de alterar a causa de pedir e o pedido. Assim, existe a
possibilidade de alteração ulterior a causa petendi lançada na petição inicial (CPC,
art. 319, III), bem como do pedido em si, observadas as restrições legais. Tal proceder é também conhecido como mutatio libeli. Trata-se da emenda (ou correção)
ou complemento da inicial determinada pelo juiz, com prazo de 15 dias, quando a
petição inicial não contiver todos os requisitos do art. 319 (CPC, art. 321)e, em
não fazendo a emenda no prazo, o juiz indeferirá a petição inicial (CPC, art. 485).
É possível também o autor proceder a alteração (mudar algo antes existente) ou o
aditamento (aumentar ou ampliar a lide existente) do pedido e/ou da causa de pedir
formulado na petição inicial, desde que faça antes da citação do réu ou, se citado,
então tenha o consentimento deste e faça até o despacho saneador do processo
(CPC, art. 329).

Fonte: https://www.peticoesonline.com.br/blog/inepcia-da-peticao-inicial-novo-cpc-330
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Documentos essenciais à propositura da ação

Há uma grande diferença entre documentos tidos por essenciais à postulação em juízo e, por outro lado, os documentos facultativos ou, ainda, os
que comportam ônus da parte. Todavia, o autor deve juntar com a inicial os
documentos existentes e protestar pela juntada de novos documentos no curso
da ação (CPC, art. 320).


O instrumento de mandato e instrumentos constitutivos para PJ

A procuração pode ser dispensada no jus postulandi (Lei 9.099/1995 e na
Justiça do Trabalho) ou se o advogado estiver em causa própria (CPC, art. 103,
parágrafo único c/c art. 106), bem como para atos urgentes (CPC, art. 104). A
procuração ad judicia et extra deve ser explícita, sob pena de ser considerada geral
para o foro (CPC, art. 105).


Indicação do endereço do advogado

O advogado deve fornecer seu endereço na petição inicial.



Capacidade postulatória

Existem diferenças entre capacidade postulatória e capacidade processual.
Assim, o assistido deve ser qualificado junto com seu representante legal.


Requisitos da petição inicial

Observar todos os demais requisitos do art. 319 do CPC/2015:
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;
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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.

3.2 Endereçamento
O endereçamento é o momento no qual se identifica a competência da ação.
Por competência da petição inicial entende-se “... ao juízo a que é dirigida...”
(art. 319, I, do CPC). Quando for ao Tribunal, utilizar o Presidente do Tribunal
quando ainda não distribuído o recurso ou autos em que será encartada a petição. As
principais regras de competência vêm estabelecidas no CPC entre os arts. 42 a 66.
Não utilizar abreviaturas, tudo deve ser escrito por extenso. Não é necessário
escrever tudo em letras maiúsculas, escreva apenas a primeira letra de cada palavra
com letra maiúscula. Após o endereçamento, pule algumas linhas. Não é imprescindível pular exatamente 10 linhas. O ideal é deixar um espaço, para mostrar ao
examinador que você sabe que aquele espaço é deixado para o despacho do juiz.
Importante: o número de folhas fornecido no exame é limitado, sendo assim, dependendo do tamanho da peça, qualquer espaço perdido
pode ser precioso.
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3.3 Preâmbulo
O parágrafo deve ter início no meio da página. As demais linhas obedecem
à margem esquerda. O nome da parte deve ser escrito em destaque, de preferência
com letras maiúsculas. Quando for necessário qualificar as partes, tendo em vista
que você não pode inventar dados, coloque o nome do dado, seguido de reticências,
conforme o exemplo:
“Nome..., nacionalidade..., estado civil..., profissão..., CPF..., RG...,
endereço eletrônico..., residente e domiciliado na..., número..., bairro..., comarca de....”
O NOME DA PEÇA deve ser colocado em destaque, ou seja, em letras
maiúsculas, para facilitar a visualização.

3.4 A narrativa dos fatos
Apesar de não ser obrigatório, é aconselhável dividir a peça em títulos:
– Dos Fatos
– Do Direito
– Do Pedido
Isto facilita a organização da peça.
Nem todas as informações do problema devem ser incluídas na narração dos
fatos. Copiar, ipsis litteris, o problema inteiro, então nem pensar. Você deve narrar as informações mais importantes, fazendo paráfrase daquelas que darão suporte
fático à sua argumentação e ao pedido.
Obs.: Tudo o que constar no item “Do Direito” deve ter sustentação
nos fatos.
Lembre-se de não inventar NADA, nenhum fato, nenhuma informação.
Limite-se a trabalhar com as informações que o problema fornece.
Outro detalhe importante a ser lembrado. NUNCA concorde com os argumentos da parte contrária.
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3.5 Exposição do direito
Esta é a parte mais importante da sua peça, pois é o momento em que você
vai desenvolver seu raciocínio. É nessa etapa da peça que você mostra que sabe
argumentar e elaborar uma boa petição, com as ideias expostas de forma lógica,
cadenciada e bem fundamentadas.
Basicamente, esta etapa da sua peça deve ser composta dos seguintes itens:
1.
Frase de introdução
2.
Conceitos (premissa maior)
3.
Argumentação (premissa menor)
4.
Conclusão
5.
Pedido
Não é necessário utilizar termos em latim. Aliás, nem é aconselhável caso você
tenha dúvidas quanto ao significado do termo. Somente utilize se tiver certeza de
que é cabível determinada expressão no parágrafo em desenvolvimento.
Dependendo da peça, você terá que desenvolver mais de uma argumentação,
mais de uma ideia. Sendo assim, é aconselhável subdividir o item. Quando isso acontecer, crie subtítulos para facilitar a exposição dos argumentos, conforme exemplo:
DO DIREITO
I. PRELIMINARMENTE
II. NO MÉRITO

3.6 Do pedido
Procure iniciar sempre com a expressão: “Diante do exposto” ou “Dessa
forma, requer”.
O pedido é decorrência lógica da tese que foi desenvolvida no “Do Direito”,
devendo-se concluir com o pedido.
Nem sempre será necessário mencionar artigos no pedido. Isso será analisado
no decorrer das peças estudadas no presente livro, de acordo com cada peça e suas
peculiaridades.
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3.7 Doutrina e jurisprudência
O atual exame da OAB proíbe o uso de livros/doutrinas. Esta parte da peça
sofrerá certo prejuízo, ou seja, não mais será obrigatória a citação de doutrina. Todavia, o aluno que estudou o tema e tem seus autores preferidos em seu cabedal de
conhecimento, terá vantagens quando citá-los.
Quanto à jurisprudência, apesar da proibição do uso de repertórios de jurisprudência, não podemos nos esquecer das Súmulas. Estas deverão ser utilizadas
quando houver alguma que tenha relação com o tema tratado na peça.
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4. ESQUELETO PARA RESOLUÇÃO DAS PEÇAS
Quando for praticar a resolução de peças, utilize o esquema abaixo. Você
perceberá que assim que completar o esquema, a peça estará praticamente pronta,
bastando apenas, aplicar as formalidades, ou seja, transformá-la em uma petição.
1 – Cliente
2 – Assunto
3 – Pretensão
4 – Competência (endereçamento)
5 – Partes (legitimidade ativa e passiva)
6 – Fatos: causa de pedir remota
7 – Fundamento Jurídico da peça: causa de pedir próxima
8 – Pedidos




10 – Provas

Liminar, se houver
Citação
Pedido Específico
Procedência e sucumbência

11 – Valor da Causa
12 – Parte Final (encerramento)

TREINE – AÇÃO INDENIZATÓRIA OU RESSARCITÓRIA POR
DANOS MATERIAIS
Observar os arts. 186 e 927 do CC, bem como sobre a eventual responsabilidade
da empresa por fato do seu preposto art. 932, III, e art. 933 CC.
Estudar responsabilidade subjetiva (do agente) e responsabilidade objetiva (da
empresa ou empregador). Revisitar a tese de consumidor por equiparação (responsabilidade objetiva da empresa – art. 14 do CDC).
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JURISPRUDÊNCIA
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE COLISÃO COM
ANIMAL DE PEQUENO PORTE EM RODOVIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELA MANUTENÇÃO DA RODOVIA EM TODOS OS ASPECTOS, RESPONDENDO, INCLUSIVE,
PELOS ACIDENTES PROVOCADOS PELA PRESENÇA DE ANIMAIS NA PISTA.
JURISPRUDÊNCIA FIRME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS
MATERIAIS QUE COMPORTAM MINORAÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL ENTRE ALGUNS GASTOS E O EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS
DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o STJ, “as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas
relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia
em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença
de animais na pista” (REsp. 647.710/RJ). No mesmo sentido: AgRg no Ag 1359459/RS,
AgRg no Ag 1067391/SP, entre outros. Daí por que cabe à recorrente indenizar os prejuízos
sofridos pelo consumidor. Os danos materiais relativos ao hotel na cidade de Medianeira-PR
(R$ 260,00), de guincho e franquia para reparo do veículo sinistrado (R$ 587,00 e
R$ 1.930,88) e o aluguel de novo automóvel (R$ 1.289,73) são devidos, pois aquele não era o
destino da recorrida e os demais não teriam sido necessários se não fosse o acidente, totalizando
R$ 4.067,61. Por outro lado, os gastos com alimentação e gasolina não possuem nexo causal
com o evento danoso em si, eis que seriam despendidos de qualquer forma. Ainda, não se vê
ofensa a qualquer dos direitos da personalidade protegidos pelo instituto da responsabilidade
civil, nem sofrimento ou abalo de monta que justifique a compensação pecuniária. Recurso
parcialmente provido para reduzir os danos materiais para R$ 4.067,61 e para afastar a
indenização por danos morais. Diante do êxito apenas parcial do recurso, condeno a parte
recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado
da condenação. Custas devidas (Lei Estadual 18.413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e Instrução
Normativa- CSJEs, art. 18). (TJPR. Recurso Inominado 0008989-73.2017.8.16.0035. 2ª
Turma Recursal – Rel. Álvaro Rodrigues Junior, j. 8.2.2018, DJe 8.2.2018).
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APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.ACIDENTE AUTOMOTIVO. CONDUTOR DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ QUE INVADE PREFERENCIAL
EM ALTA VELOCIDADE ABALROANDO MOTOCICLETA DOS AUTORES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º DA CARTA MAGNA. DANO
MORAL DEVIDO AO AUTOR QUE SOFREU FRATURA EM SEU TORNOZELO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJPR. Processo 0013855-49.2011.8.16.0031. 2ª Câmara Cível. Rel. Silvio
Vericundo Fernandes Dias, j. 8.2.2018, DJe 9.2.2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTEDE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE TRÊS VEÍCULOS - VEÍCULO PARATI
QUE, AO SAIR DA CABINE DE PEDÁGIO, REALIZA MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL, E COLIDE COM CAMINHÃO QUE HAVIA ACABADO DE
PASSAR PELA CABINE DENOMINADA “SEM PARAR” – CAMINHÃO QUE, AO
SER ATINGIDO, COLIDE COM ÔNIBUS ESTACIONADO NA ÁREA DEREFÚGIO
DA PRAÇA DE PEDÁGIO – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DA PARATI,
QUE NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS AO REALIZAR A MANOBRA
DE DESLOCAMENTO LATERAL – RESPONSBILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO AFASTADA – PRESENÇA DE EXCLUDENTE
DE RESPONSABILIDADE – ACIDENTE CAUSADO POR FATO EXCLUSIVO DE
TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNIBUS ESTACIONADO EM
LOCAL PROIBIDO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA
MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE, COM RELAÇÃO À SEGUNDA E À TERCEIRA
RÉS E PREJUDICADA A LIDE SECUNDÁRIA - REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS
DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO 02 E 03 PROVIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO 01 PREJUDICADO. (TJPR. Apelação Cível 1660709-9. 9ª Câmara
Cível. Rel. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 7.12.2017, DJ 19.12.2017).
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DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
RESPECTIVO – IRRELEVÂNCIA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO QUE CONTRARIA SÚMULA 257, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso de Apelação
contrário à Súmula 257, do egrégio Superior Tribunal de Justiça: A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização?. 2. Na
jurisprudência da Corte Superior é cediço o entendimento no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório
de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo
seja vítima do acidente. (Decisão Monocrática – Resp. 934.772/SP. Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. e p. 1.º.8.2011). 3. Recurso conhecido e não provido monocraticamente.
(TJPR. Apelação Cível 0004030-74.2017.8.16.0030. 10ª Câmara Cível. Rel. Domingos
Thadeu Ribeiro da Fonseca, j. 27.2.2018, DJe 27.2.2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
ATRELADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INVALIDEZ
PERMANENTE PARCIAL DO SEGURADO, DECORRENTE DE PATOLOGIA
DEGENERATIVA NA COLUNA VERTEBRAL. SITUAÇÃO NÃO INCLUÍDA
NO CONTRATO. APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA PARA INVALIDEZ
PERMANENTE NA MODALIDADE TOTAL E PROVOCADA POR ACIDENTE.
POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ENQUADRAMENTO EM HIPÓTESE DIVERSA.
INCAPACIDADE FÍSICA TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. Inaplicabilidade da
cláusula que limita a cobertura securitária aos profissionais autônomos/ liberais, excluindo-se
os trabalhadores registrados (como era o caso do autor). Consumidor que não teve acesso
às condições gerais da apólice no momento da contratação. Inteligência do artigo 46, do
CDC. Acolhimento do pedido subsidiário do autor/ apelante. Condenação da seguradora
ao pagamento da indenização securitária, pela cobertura de incapacidade física temporária.
Valor correspondente às quatro parcelas do contrato de financiamento subsequentes ao início
da incapacidade laboral. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE
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APESAR DE INCÔMODA NÃO CONFIGURA OFENSA À HONRA, IMAGEM OU
DIGNIDADE DO AUTOR. MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR
INEXISTENTE. 6. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR. Apelação Cível 0002213-65.2016.8.16.0173. 8ª Câmara Cível. Rel. Luis Sérgio
Swiech, j. 22.2.2018, DJe 23.2.2018).

QUESTÕES DISSERTATIVAS
PEÇA 1

Magnânimo Vitaminado é proprietário do veículo BMW, placas EEE7777,
do município de São Bernardo do Campo, cidade onde mora. Estava a passeio pela
Av. Paulista, no dia 25/01/2015, em São Paulo, quando o caminhão da empresa
Bons Ventos LTDA, com sede em Santa Catarina, Município de Itapema, guiado
por Caolho Viajante, colidiu com a traseira do veículo de Magnânimo, que estava
parado por conta do semáforo indicar a cor vermelha. Feitos três orçamentos para
que os reparos sejam realizados em seu veículo, Magnânimo verifica que o de menor
valor soma a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Diante da situação
hipotética apresentada, defenda os interesses de Magnânimo.
QUESTÃO 1 (MODELO ENADE)

Crimes de ódio, de acordo com o CEPLIR/RJ, são
contra Umbanda e Candomblé em 90% dos casos.
São crescentes as denúncias de intolerância religiosa de matriz africana no Estado do Rio. Em cinco
anos, as denúncias no Brasil cresceram 4960%.
São comuns seis tipos de violações: invasão ou
atentado, discriminação ou difamação, agressão
física e/ou verbal, incitação ao ódio e ameaça.
Fonte: http://umbandaeucurto.com/noticias/outros-noticias/crimes-de-odio-contra-umbanda/ Acesso
em: 1º.3.2018.
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Ultraje a culto religioso, impedimento ou perturbação a ato religioso é crime
caracteriza intolerância religiosa e é crime (art. 208 do CP). A partir dessas informações, redija um parecer jurídico sobre a prescrição de indenização civil no caso em
que o fato que gerou a intolerância religiosa ocorreu em janeiro de 2010, fato esse
que persiste na apuração criminal até os dias de hoje e o agredido (Sr. José da Silva)
pretende contratá-lo(a) como seu advogado(a) para propor ação de indenização por
danos morais. Responda, utilizando as fontes do direito: a pretensão indenizatória
civil está prescrita?
QUESTÃO 2 – ENDEREÇAMENTO, QUALIFICAÇÃO E VALOR DA
CAUSA
ENDEREÇAMENTO
ANALISE AS SITUAÇÕES ABAIXO E REDIJA O ENDEREÇAMENTO
JUSTIFICANDO A COMPETENCIA ESCOLHIDA.

a)
b)
c)
d)

Ação rescisória contra uma sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara
Cível de Blumenau, Santa Catarina.
Ação de cobrança de cotas condominiais – imóvel situado em Aracajú
e o atual proprietário reside no centro da cidade do Rio de Janeiro.
Ação de cobrança – autor reside em Sorocaba/SP e o devedor em Manaus/AM e a obrigação deveria ser cumprida em Palmas/TO.
Ação de divórcio – A esposa mora em Ubatuba, SP e o marido em
Fortaleza, Ceará.
QUALIFICAÇÃO

a)

Antônia é proprietária de um veículo 2014, da marca Ford, modelo
EcoSport. Quando trafegava pela Avenida Francisco Matarazzo, em São
Paulo, na altura do número 550, um caminhão da empresa Grandeiro
Ltda., ultrapassou o semáforo vermelho e colidiu frontalmente com
seu carro. Miguel dos Anjos era o motorista. Antônia teve prejuízo de
R$ 15.000,00 para consertar seu carro. Como advogado da parte
lesada, diga quem é o autor e quem é réu de uma suposta ação para
reparação de danos.
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Marta Medeiros é mãe da menor impúbere Clara. No dia 25/01/2015
quando passava pela Rua Comendador, em São Paulo, com sua filha,
um vaso caiu sobre a cabeça de Clara, que teve um grave corte na cabeça,
tendo levado 10 pontos em sua testa, ficando com uma enorme cicatriz.
O vaso pertencia ao apartamento da Sra. Cora da Silva, que ao limpar
a janela de seu imóvel que fica situado no 15 andar encostou no vaso
que acabou caindo causando esse transtorno. O apartamento fica no
condomínio Pedra Rosa, que proíbe a colocação de vasos nas janelas,
mas não fiscalizou a casa de Cora. Como advogado da parte lesada,
diga quem é o autor e quem é réu de uma suposta ação para reparação
de danos.
VALOR DA CAUSA

ANALISE OS CASOS ABAIXO, DIGA QUAL O VALOR DA CAUSA E
CORRELACIONE COM O ARTIGO DO CPC QUE FUNDAMENTE SUA RESPOSTA.

a)
b)

c)

Ação que verse sobre a discussão de cláusulas contratuais, cujo objeto
é a venda de uma casa no valor de R$ 200.000,00.
Ação que verse sobre a cobrança de cotas condominiais no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais mensais) cujo valor do débito 10 meses
de atraso.
Ação que verse sobre pedido de pensão alimentícia, no valor mensal
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês.
ENDEREÇAMENTO

a)

Ação rescisória contra uma sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara
Cível de Blumenau, Santa Catarina.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. (as
rescisórias são ações de competência dos Tribunais e precisam ser endereçadas ao Presidente
do Tribunal, via de regra, por força do respectivo Regimento Interno.)
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b)

Ação de cobrança de cotas condominiais – imóvel situado em Aracajú
e o atual proprietário reside no centro da cidade do Rio de Janeiro.

EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL DO FORO
DA COMARCA DE ARACAJU- SERGIPE. (Art. 47 e ss. do CPC)
c)

Ação de cobrança – autor reside em Sorocaba/SP e o devedor em Manaus/AM e a obrigação deveria ser cumprida em Palmas/TO

EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL DO FORO
DA COMARCA PALMAS- TOCANTINS. (Art. 53 CPC)
d)

Ação de divórcio – A esposa mora em Ubatuba, SP e o marido em
Fortaleza, Ceará.

EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA __ VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE UBATUBA. (Art. 53, I, do CPC)
QUALIFICAÇÃO

A) AUTORA: Antônia; RÉUS: Grandeiro Ltda. e Miguel dos Anjos.
Obs.: Responsabilidade da empresa por atos de seus prepostos.
B) AUTORA: Clara, menor impúbere, representada por sua mãe; RÉUS:
Cora da Silva e condomínio Pedra Rosa.
VALOR DA CAUSA

A) R$ 200.000,00 (art. 292, II, do CPC);
B) R$ 11.000,00 (art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC);
C) R$ 4.200,00 (art. 292, III, do CPC).
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Gabarito – Peça 1 (sugestão)

1 – Cliente: Magnânimo Vitaminado.
2 – Assunto: PETIÇÃO INICIAL (Ação de indenização por danos materiais).
3 – Pretensão: ser ressarcido dos prejuízos ocasionados em seu veículo.
4 – Competência (endereçamento): Tratando-se de uma ação de reparação
de danos em razão de ilícito civil decorrente de acidente de veículo,
aplica-se, portanto, o disposto no art. 53, V: “(...) domicílio do autor
ou do local do fato (...)”. Dessa forma a ação poderá ser proposta no
município de São Bernardo do Campo ou na Comarca de São Paulo
Capital.
5 – Partes (legitimidade ativa e passiva)
AUTOR: Magnânimo vitaminado, residente em São Bernardo.
RÉ: Bons Ventos, pessoa jurídica com sede em Santa Catarina. Pode
ser colocado como réu o motorista também, pois ambos possuem
responsabilidade pelos fatos.
6 – Fatos: causa de pedir remota
Colisão na parte traseira de um automóvel parado. Presunção de culpa.1
Existência de danos materiais no importe de R$ 45.000,00.
7 – Fundamento jurídico da peça: causa de pedir próxima.
Art. 186 e 927 do CC para os atos praticados pelo motorista. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade da empresa por fato do seu
preposto (CC, art. 932, III, e art. 933). Responsabilidade objetiva do
empregador. Numa discussão mais aprofundada é possível alegar que
Magnânimo é consumidor por equiparação da empresa Bons ventos,
o que atrairia a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. É uma
discussão que poderá ser formulada.
8 – Pedidos

Procedência total da ação;

1.

Acidente de trânsito. Colisão em veículo parado. Culpa evidenciada. Recurso a que se nega provimento. Quem colide em veículo estacionado, ainda que irregularmente, em circunstâncias normais
de trânsito, age com culpa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. (TJRS. Recurso
Cível nº 71001441286. 2ª Turma Recursal Cível. Rel. Clovis Moacyr Mattana Ramos, j. 17.10.2007)
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Citação;

Danos materiais no valor de R$ 45.000,00;

Procedência e sucumbência.
9 – Provas
10 – Valor da Causa: R$ 45.000,00
11 – Parte Final (encerramento): Nestes termos, Pede deferimento. Assinatura do advogado.
QUESTÃO 1 (MODELO ENADE)

GABARITO: MATÉRIA INDICATIVA DE RESPOSTA
PRAZO SUSPENSO
STJ afasta prescrição em pedido de indenização por ofensa religiosa.
Enquanto houver investigação na esfera criminal, não se inicia o prazo prescricional da pretensão indenizatória. Esse foi o entendimento aplicado pela 3ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça ao afastar prescrição em pedido de reparação de danos morais por ofensa religiosa.
O colegiado analisou o recurso de dois sacerdotes de uma comunidade umbandista de
Macapá. Eles ingressaram com ação de reparação civil contra a Convenção Nacional das
Assembleias de Deus Ministério Missão Pentecostal (Conademp) alegando que, em 2009,
um pastor da congregação evangélica teria insinuado que o culto umbandista seria demoníaco e relacionado à prostituição.
O Ministério Público do Amapá ajuizou ação penal em 2011 e, em 2013, os umbandistas
propuseram ação de reparação civil por danos morais.
A Conademp, além de negar que o religioso seja seu representante, havia requerido o
acolhimento da preliminar de prescrição do pedido por causa do esgotamento do prazo
prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
O Tribunal de Justiça do Amapá, ao manter a sentença de primeiro grau, extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição. Segundo a corte, não se aplica ao
caso o art. 200 do Código Civil de 2002, que estabelece a suspensão do prazo prescricional
para ação de reparação civil originária de processo criminal. Isso porque, no entendimento
do TJAP, a ocorrência da autoria e do fato, na esfera civil, não dependia da esfera criminal.
No STJ, contudo, a prescrição foi afastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau para novo julgamento sobre a indenização por danos morais.
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A relatora do recurso, Ministra Nancy Andrighi, ao destacar que o pedido de indenização
por danos morais é oriundo de ação penal sem sentença definitiva, aplicou o disposto no
art. 200 do Código Civil. “A jurisprudência do STJ, em situações menos complexas, tem
aplicado a suspensão do prazo prescricional quando há investigação penal”, disse.
Segundo a relatora, apesar de existir independência entre a responsabilidade civil e a penal,
pode haver repercussão da sentença eventualmente proferida na instância criminal sobre
a responsabilidade civil, por se tratar do mesmo fato e autoria. “Por força desse dispositivo
legal, enquanto houver investigação na esfera criminal, não se inicia o prazo prescricional
da pretensão indenizatória”, concluiu.
Sobre a alegação da Conademp de que o religioso autor das supostas ofensas aos umbandistas
não seria representante da entidade, a ministra afirmou que não é possível afastar a aplicação
do art. 200 do Código Civil “em hipóteses que envolvam, além do pedido de indenização,
discussões relacionadas à existência de responsabilidade solidária entre o autor da ofensa e
aquele que consta no polo passivo da controvérsia, em razão da relação de preposto”. Com
informações da Assessoria de Imprensa do STJ (REsp. 1.704.525).
Fonte: <https://www.conjur.com.br/2018-fev-11/stj-afasta-prescricao-pedido-indenizacao-ofensa-religiosa>

CASO EXTRA 1

KELLY COSTA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada
na Rua Joaquim Israel de Macedo, 01 A, Osasco -SP, é usuária do plano de saúde
do tipo GLOBAL AMBULATORIAL + OBSTETRÍCIA, contratado junto à SUL
AMÉRICA SEGUROS S/A, com endereço na Rua Joaquim Távora, nº 182, São
Paulo/SP. KELLY procura você e relata que: a) é beneficiária de plano de saúde junto à
ré, estando adimplente e sem carências a cumprir, muito embora esteja desempregada
e o plano de saúde venha sendo pago por seu pai; b) em 2016 foi diagnosticada com
obesidade mórbida, chegando a pesar 92 kg, sendo necessária cirurgia bariátrica,
o que foi realizada em julho de 2016; c) após a cirurgia, conseguiu perder peso, e
atualmente seu peso se estabilizou em 55 Kg, tendo perdido aproximadamente 37
Kg; d) em consequência apresentou considerável flacidez de pele, (coxas, braços,
abdômen e mamas), e o quadro veio a se tornar insustentável com frequentes dermatites e dificuldade com a higiene íntima, além de dismorfia, ansiedade e isolamento social; e) em razão dos fatos procurou médico particular, que confirmou a
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necessidade de continuidade ao tratamento pós-bariátrico; f ) então, solicitou à ré
autorização para a continuidade do tratamento, mas houve negativa, pois estaria fora
do rol do atendimento obrigatório da saúde suplementar; g) entende que não seria
meramente estético, mas sim de reparação e continuidade de tratamento; h) ainda,
KELLY entende que teve sua moral abalada pelo ocorrido. Em suma, pretende imediatamente a cirurgia reparadora, com todos os custos (materiais, hospital, médicos
e medicamentos) por conta da SUL AMÉRICA do tratamento pós-bariátrico. Você,
como advogado de KELLY, proponha a peça cabível.
GABARITO – Espelho para correção
FAIXA DE
VALORES

PARTE DA PEÇA

QUESITO AVALIADO

1 – Indicação da
competência

Endereçamento: a petição inicial deve ser endereçada
a uma VARA CÍVEL (0,20) do FORO DO AUTOR
(0,30), em observância ao CDC, art. 101, inciso I. EX- 0,00 / 0.20 /
CELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE 0,50
DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA
DE OSASCO/SP.

2 – Indicação das
partes

Autora: KELLY COSTA DE OLIVEIRA – com qualificação (0,40);
0,00 / 0.10 /
Ré: SUL AMÉRICA SEGUROS S/A – com qualificação 0,70
(0,30).

3 – Indicação do
nome da peça e
completo fundamento legal

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E 0,00 / 0.25 /
TUTELA DE URGÊNCIA (0,25), pelo rito comum 0,50
(arts. 294 e 319 do Código de Processo Civil) - (0,25).

4 – Apresentação dos
fatos

Paráfrase do caso, com narrativa suficiente para embasar 0,00 / 0.50 /
a ação.
1,00

5 – Fundamentos
jurídicos

Demonstrar a relação de consumo da autora com a operadora de plano de saúde, indicando a autora da ação como
consumidora por utilizar o serviço como destinatária final
0,00 / 1.00 /
(1,00), na forma do art. 2º, caput, do CDC ou do art. 17
1,50
do CDC (0,10) e Súmulas 608 e 609 do STJ (aplica-se
o CDC aos contratos de plano de saúde e a recusa de
cobertura é ilícita) - (0,50).
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Demonstrar a responsabilidade da operadora de plano
de saúde por danos, inclusive moral (0,70), conf. Lei nº
0,00 / 0.70 /
9.656/98, art. 35-F (Operadoras de Plano de Saúde),
1,20
Código Civil, arts. 186, 949 e 927; CDC, arts. 14 e 6º,
inciso VI; Constituição Federal, art. 5º, inciso X (0,50).
Demonstrar o cabimento da obrigação de fazer (0,50),
conf. CDC, art. 84 e aplicação das astreintes ou multa 0,00 / 0.50 /
em obrigação de fazer (0,50), na forma do CPC, arts. 1,00
497 e 500.
Demonstrar a necessidade de tutela provisória (0,50), 0,00 / 0.50 /
conf. CPC, arts. 294 e ss. (0,50).
1,00
Procedência e condenação à obrigação de fazer (0,25) e 0,00 / 0.25 /
multa diária (0,25).
0,50
Procedência e condenação em danos morais (0,25) e 0,00 / 0.25 /
materiais nos custos do tratamento pós-bariátrico (0,25). 0,50
Citação (0,25) e eventual designação de audiência de 0,00 / 0.25 /
conciliação (0,25).
0,50

7 – Pedidos e requerimentos

Requerimento de provas e inversão do ônus da prova,
0,00 / 0.25 /
conf. CDC, art. 6º, inciso VIII (0,25) e valor da causa
0,50
(0,25)
Juntada de guia de custas/justiça gratuita (0,25) e con0,00 / 0.25 /
denação em sucumbência (0,25).
0,50

8 – Fechamento da
peça

Local, data e assinatura (0,10).

0,00 / 0.10

NOTA:
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TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER
ANTECEDENTE

5.1 Estrutura básica
REQUISITOS

CPC, arts. 294 a 302 e 305 a 310 (com requisitos gerais: CPC, 319 e 320).

COMPETÊNCIA

CPC, art. 299 (com as regras gerais do CPC, arts. 42 a 69).

PARTES

Requerente e Requerido (Autor e Réu).

CABIMENTO

Medida que visa a proteção de um direito. Objetiva resguardar um direito
que será ainda realizado. O CPC regulamenta que o pedido cautelar poderá
ser antecedente/preparatório, ou incidental ao pedido principal, assim,
feito de modo antecedente/preparatório, deverá ser articulado por meio
de uma petição inicial, nos termos do art. 305 do CPC; se, por ventura,
vem a ser articulado de modo incidental, abrem-se duas possibilidades: 1)
junto com a petição inicial (CPC, art. 308, § 1º); 2) quando o processo já
estiver instaurado, deverá ser elaborado por meio de uma simples petição,
contendo os requisitos. Obs.: Não há relação de ação principal e acessória,
entre ação e pedido de tutela provisória; o que há é a reunião de pedidos
em uma mesma ação.

FATOS

Narrativa do ocorrido. O art. 300 e parágrafos dão o norte para a narrativa,
devendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Descrição da relação jurídica que aponta para o Poder Geral de Cautela do
Juiz, com base no fumus boni iuris e o periculum in mora – art. 300 do CPC.

Fumus boni iuris: é a plausibilidade do direito alegado; probabilidade da
existência do direito invocado e que demanda proteção;
FUNDAMENTAÇÃO
Periculum in mora: é o risco de lesão grave ou de difícil reparação;
Indicação do pedido de tutela final para aditamento da ação: se antecedente – CPC, arts. 303 e 308;
Reversibilidade da medida: somente no caso de tutela antecipada – CPC,
art. 300, § 3º.
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Obs. 1: Não confundir a tutela provisória com o pedido meritório de
fundo. Obs. 2: A utilização da doutrina e da jurisprudência, aumentam
o grau de persuasão. Obs. 3: Como o CPC/2015 não prevê cautelar nominada, podemos nos socorrer do CPC/1973, a partir do art. 796 que,
FUNDAMENTAÇÃO embora revogado, pode dar ideia dos fatos para cabimento das medidas
(arresto, sequestro, caução, busca e apreensão, produção antecipada de
provas, arrolamento de bens, audiência de justificação, atentado, outras
medias provisionais, como o afastamento temporário de um dos cônjuges
da moradia do casal).

PEDIDO

Concessão do pedido liminarmente para determinado fim, nos termos do
art. 300, § 2º, do CPC (caução – contracautela);
Procedência do pedido do autor, confirmando-se a liminar anteriormente
concedida, citação do requerido, sucumbência, custas/gratuidade, tramitação prioritária e protesto por provas, inclusive audiência de justificação
prévia (CPC, art. 300, § 3º).

VALOR DA CAUSA

Valor daquilo que se pretende proteger. Regra: CPC, arts 291 a 293 c/c
art. 303, § 4º).

Importante:
No caso de cautelar antecedente, é da efetivação da medida liminar que
se inicia o prazo de aditamento para inclusão do pedido de tutela final
(pedido principal) na demanda (30 dias) – CPC, art. 308.
Em sendo o caso de antecipação antecedente, é da ciência da concessão
da tutela antecipada (isto é, da intimação do autor da liminar concedida)
que se inicia o prazo de aditamento para inclusão do pedido de tutela
final (pedido principal) na demanda (15 dias) – CPC, art. 303, I.
Quando houver riscos de frustração da tutela provisória, o requerimento liminar será sempre inaudita altera partes (antes da citação ou
da audiência de conciliação – CPC, art. 334).
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Outras observações:
ü Competência do órgão de conhecimento do pedido principal ou, em sede
recursal, pelos tribunais (art. 299 e parágrafo único);
ü Momento da decisão judicial (art. 294, parágrafo único);
ü Isenção de custas para medidas incidentais (art. 295);
ü Eficácia na pendência do processo (art. 296 e parágrafo único);
ü Provisoriedade da medida (art. 296, caput, in fine);
ü Poder tutelar geral do juiz (arts. 297 e 301);
ü Submissão às normas do cumprimento provisório da sentença (art. 297,
parágrafo único);
ü Motivação das decisões de modo claro e preciso (art. 298, caput);
ü Via de regra, necessidade de requerimento da parte (arts. 2º, 299, 303,
305 e 311, IV), salvo arresto do art. 830 e reserva de bens do art. 643,
parágrafo único;
ü Recorribilidade por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, I);
ü Ausência de coisa julgada, salvo indeferimento por decadência ou prescrição (art. 310).
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5.2 Tutela cautelar antecedente (busca e apreensão)
Antes de iniciar, verificar o CPC/1973:
Art. 839. O juiz pode decretar a busca e apreensão de pessoas ou de
coisas.
Art. 840. Na petição inicial exporá o requerente as razões justificativas
da medida e da ciência de estar a pessoa ou a coisa no lugar designado.
Art. 841. A justificação prévia far-se-á em segredo de justiça, se for indispensável. Provado quanto baste o alegado, expedir-se-á o mandado
que conterá:
I – a indicação da casa ou do lugar em que deve efetuar-se a diligência;
II – a descrição da pessoa ou da coisa procurada e o destino a lhe dar;
III – a assinatura do juiz, de quem emanar a ordem.
Art. 842. O mandado será cumprido por dois oficiais de justiça, um
dos quais o lerá ao morador, intimando-o a abrir as portas.
§ 1º Não atendidos, os oficiais de justiça arrombarão as portas externas,
bem como as internas e quaisquer móveis onde presumam que esteja
oculta a pessoa ou a coisa procurada.
§ 2º Os oficiais de justiça far-se-ão acompanhar de duas testemunhas.
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Observar o art. 305 e ss. do CPC e o art. 1.585 do CC. Pedir a expedição
do competente de mandado de busca e apreensão do menor e requerer a intimação do
representante do Ministério Público.

5.3 Diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar (espécies de
tutela de urgência)
Tutela de urgência é gênero. A tutela de urgência comporta duas espécies
(cautelar e tutela antecipada). Se você optar por cautelar, terá 30 dias para aditar
inserindo o pedido principal. Se você optar por tutela antecipada, o prazo de aditamento será de 15 dias.
E qual a diferença, quando se aplica um e outro?
Pela natureza, antecipar significa um pedido que seria concedido ao final vir
para o começo da ação (ex.: uma cirurgia no coração pelo plano de saúde, quando
o pedido final é cirurgia no coração pelo plano de saúde).
Diferentemente, a cautelar seria apenas proteger o pedido principal, ou seja,
um efeito do pedido que seria conquistado somente com a sentença final, não propriamente o pedido (ex.: uma sustação de protesto ou suspensão da divulgação do
nome no SERASA, quando a ação principal é anulação do título).
Em resumo, na tutela antecipada o requerimento liminar e o pedido final
coincidem (tutela provisória = principal, de mérito); na cautelar não coincidem, será
apenas um efeito concedido para o autor suportar o tempo da demanda. Em outras
palavras, a diferença de um e de outro é, se você identificar que o pedido final é o
mesmo que está antecipando para o início do processo, será tutela antecipada, ao
pé da letra, antecipar o pedido (o pedido principal é uma cirurgia no coração pelo
plano de saúde, como o cliente não pode esperar, ele quer a cirurgia agora). Será
cautelar se o requerimento de urgência for um efeito do pedido principal, ou seja,
eles não coincidem.
Veja o exemplo da sustação de protesto. Se foi emitido um título frio, eu quero,
ao final, anular o título ou declarar a inexistência de relação jurídica, cancelando o
título. Mas meu cliente não pode esperar, ficando durante a tramitação da ação com
o título protestado e seu nome negativado. Ele quer uma cautelar para ficar com o
nome limpo enquanto corre a ação. Requerimento de nome limpo agora não coincide
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com o pedido de anulação do título. É apenas um efeito da anulação do título que
você vai conseguir ao final. Então o pedido de sustação é cautelar.
No caso de TUTELA DE EVIDÊNCIA e TUTELA DE URGÊNCIA, os
mesmos exemplos podem servir de um e de outro. Na evidência a ação passa a ter
fatos ou direitos incontroversos após a contestação, então o juiz já pode julgar e
reconhecer por sentença o direito evidente.
JURISPRUDÊNCIA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REITERADO
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR COM
SUBMISSÃO DOS MENORES A SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973 o fato de
o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia. 2. Acórdão recorrido que manteve a decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela e suspendeu o poder familiar da genitora, determinando a busca e apreensão do menor recém-nascido para ingresso em abrigo e a imediata
comunicação ao setor de colocação em família substituta com relação ao filho mais velho.
3. Apesar da complexidade e relevância da questão de fundo, não cabe, em regra, recurso
especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede medida liminar ou
antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta,
em cognição exauriente, o mérito da demanda. 4. Ficou sobejamente demonstrado nos autos
ser a genitora dependente química que não consegue abster-se das drogas, da prostituição
e da prática de delitos e, portanto, não revela condições de prestar os cuidados básicos aos
filhos, colocando-os em situação de risco. 5. A antecipação da tutela com a determinação
das providências adotadas foi devidamente justificada pela situação de risco dos menores
em proteção e ante o perigo na demora a ser combatido na tutela de urgência, de modo
a se preservar a utilidade e a efetividade da medida constritiva adotada. 6. A reforma do
julgado demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
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providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp
890.218/RJ. Rel. Min. Raul Araújo. 4ª Turma, j. 16.2.2017, DJe 9.3.2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MENOR. Recurso interposto por LETICIA H. S. pretendendo a reforma da decisão proferida em ação de
busca e apreensão ajuizada contra SERGIO JEFERSON S., indeferida a liminar. Alega que a
menor Natasha está em situação de risco na companhia do genitor, consistente na alienação
parental, a qual enseja o deferimento da cautelar pleiteada. Dias antes da presente demanda,
o agravado havia ingressado com Ação de Guarda, a qual autorizava a permanência da infante
junto ao genitor. Conforme constante nos autos, estando Natasha, atualmente com 12 anos,
residindo com a família paterna desde o início de fevereiro em Santa Catarina, estando a
menina se adaptando à rotina familiar paterna, sem demonstrar sinais de descontentamento,
estudando e não havendo qualquer informação desabonadora da conduta do agravado, ou
notícia de exposição à situação de risco, descabe o pedido de busca e apreensão. RECURSO
DESPROVIDO. (TJRS. Ag. 70076965888 – CNJ: 0061800-92.2018.8.21.7000. 7ª Câm.
Cív., Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 12.3.2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, CUMULADA COM PEDIDO
DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR
DA GENITORA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. 1.
Os elementos informativos carreados ao instrumento não são suficientes a confortar a alegação
do genitor de que a filha se encontra em situação de risco na companhia materna, devendo ser
mantida, por ora, a decisão que concedeu a guarda provisória em favor da genitora, arranjo
fático que perdura desde a separação do casal, ocorrida em maio de 2017. 2. Em observância
ao binômio alimentar, aos ganhos mensais do alimentante, ao idêntico dever de sustento da
genitora e às presumidas necessidades da filha, sem necessidades especiais, merecem redução
os alimentos provisórios fixados em 30% para o patamar de 20% dos rendimentos paternos.
3. Possuindo o alimentante vínculo empregatício, deve ser revogada a fixação de pensão
alimentícia para a situação de desemprego, visto que, neste caso, e até que o alimentante
revise o título judicial, os alimentos seguem devidos com base no valor do último desconto
em folha. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS. Ag.
70073904559. 8ª Câm. Cív., Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 14.9.2017)
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GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR M.G.S.J. À SUA GENITORA E BUSCA E
APREENSÃO para o fim de que “o requerido seja intimado para, no prazo de 24 horas
contados da intimação, sem causar prejuízo ou traumas à menor, devolvê-la à sua genitora
no local de sua residência, sob pena de, em não o fazendo, expedir-se mandado de busca e
apreensão, com auxílio de força policial e mediante cumprimento de dois oficiais de justiça”.
O Recorrente sustenta, em síntese, que quando buscava a filha para passar finais de semana
consigo, notava as péssimas condições físicas e psicológicas que a menor se encontrava. Anoto
que não se pode alterar a guarda sem ouvir o agravante e a menor, sob pena de prejudicar o
tratamento médico, psicológico e nutricional. A liminar restou indeferida (fls. 47/52). É
o relatório. 2. DO EXPOSTO, reconsidero a decisão liminar para o fim de fixar a guarda
da menor na modalidade compartilhada, até a ultimação da instrução do feito ou decisão
judicial posterior, seguindo-se a regra geral prevista no art. 1.584, §2º, do Código Civil,
nos termos a seguir delineados: a) Considerando-se que a menor já passou por grande sofrimento psicológico em razão da alteração abrupta da guarda protagonizada pelo genitor,
e considerando-se, ainda, os indícios de que se encontra bem cuidada e em bom estado de
saúde física e mental desde então, além do que a alteração de matrícula escolar mais uma
vez durante o ano lhe prejudicaria, entendo que, neste momento, atende melhor aos seus
interesses a fixação da base da moradia na residência do genitor, no Município de Candoi-PR,
devendo, até ulterior deliberação, ser lá mantida a sua matrícula escolar e demais atividades
práticas de estilo. b) Divisão de tempo de convivência geral: - a menor passará finais de semana alternados com os genitores, considerando-se o início do final de semana a sexta-feira
às 18h00min, e o final as 18h00min do domingo; - como referência para as alternâncias
futuras, o próximo final de semana que se inicia no dia 20/10/217 a menor passará com sua
genitora. - a genitora passará pelo menos duas noites da semana com a genitora, às terças e
quintas-feiras. c) Considerando-se as condições financeiras mais privilegiadas do genitor e
a proximidade das residências (Reserva do Iguaçu e Candoi-PR), caberá a ele o transporte
da menor à residência da genitora para levar a menor ao seu convívio semanal, bem como
buscá-la na residência da genitora no dia seguinte para levá-la à escola, e, quando for o caso,
para o convívio nos finais de semana, feriados e férias escolares. Em suma: o transporte
caberá, sempre, ao genitor, que deverá levar e buscar a menor aos locais devidos. O descumprimento desta cláusula poderá importar na fixação de guarda unilateral em favor de
quem for prejudicado. d) Feriados: deverão ser alternados, de maneira que cada qual passe
um feriado com a menor. Para fins de fixação da base de alternância, o próximo feriado
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(Finados) será com a genitora. e) Férias escolares: metade do tempo com cada qual. Não
havendo acordo, caberá a primeira parte das férias à genitora, e a segunda parte ao genitor,
com a mesma quantidade de dias. f ) Aniversários dos genitores: a menor passará o dia com
o genitor, ressalvado o período escolar, que deverá ser respeitado. g) Aniversário da menor:
a menor passará metade do dia com a genitora e a outra metade com o genitor, ressalvado o
período de aulas. h) Decisões compartilhadas alusivas à infante: caberão a ambos os genitores
as decisões relacionadas à vida da menor, salvo se não conseguirem chegar a um acordo. Neste
último caso, fica estabelecido que: ao genitor caberão as decisões alusivas à saúde e educação; à
genitora caberão as decisões relacionadas a atividades recreativas e demais questões”. Portanto,
devido à retratação da magistrada singular que culminou no compartilhamento da guarda
da menor, nos termos acima relacionados, configura-se a perda superveniente do objeto, e a
consequente falta de interesse processual, restando o presente recurso prejudicado. Por todo
o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, deixo
de conhecer do recurso, eis que prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.
Publique-se e intimem-se. (TJPR. Ag. 1740152-6. Decisão Monocrática. 12ª Câm. Cív.,
Rel. Des. Roberto Antônio Massaro, j. 26.1.2018, DJ 14.2.2018).

CASO 1 – PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL

Maria Augusta Freire da Conceição foi casada com Wagner Rodrigues da Conceição
durante 10 anos. Deste relacionamento, nasceu o filho Arthur Freire da Conceição,
possuindo, hoje, 7 anos de idade. Pelo fato de o relacionamento não ter dado certo, o
casal veio a se separar de fato, estando Maria Augusta residindo na cidade e comarca
de Santos/SP com seu filho, e Wagner na cidade e comarca de Sorocaba/SP, com seus
pais. Como o casal consegue bem dialogar, havendo entre eles uma relação de relativa
cordialidade, Maria Augusta permite que Wagner passe alguns finais de semana com
o filho, sempre que ambos desejem, com a consciência da importância da relação
entre pai e filho. Porém, há aproximadamente 4 meses, Wagner vem demonstrando
um comportamento estranho, com ciúmes de Maria Augusta, dizendo, inclusive, que
irá pedir a guarda de seu filho pelo fato dela estar em um novo relacionamento. No
último final de semana, Wagner esteve com seu filho e se comprometeu em devolvê-lo
à mãe na segunda-feira pela manhã, situação que não aconteceu. Maria Augusta, então, entrou em contato com Wagner e este lhe informou que não devolveria a criança
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enquanto ela não rompesse com seu novo namorado. Maria Augusta tentou de todas
as formas convencer Wagner a devolver seu filho, pois estava perdendo aulas e isso
lhe traria prejuízos neste final de semestre letivo, além de estar fora de sua casa, sem
suas roupas e sem os cuidados necessários relacionados à sua saúde, já que Arthur
tem crises de asma. Não obteve êxito, sendo todas as suas tentativas em vão. Há uma
semana Maria Augusta está sem contato com seu filho, completamente desesperada.
Diante dos fatos narrados, promova a medida urgente competente, em favor de Maria
Augusta, para que ela possa ter seu filho de volta. Oportunamente, promoverá ação
para a definição judicial da guarda da criança.

5.4 Esquema para ações complexas (preliminares, tutela provisória e
ação principal)
Endereçamento: (ao juízo... vide art. 53 do CPC e outros).
Preâmbulo: qualificação do polo ativo (autor), indicação dos artigos utilizados
e nome da ação, qualificação do polo passivo (réu), frase introdutória (conforme
exposição fática e de direito que passa a expor).
1. DOS FATOS (narrativa geral).
2. DO DIREITO (preliminares, mérito e tutela provisória).
Obs. 1: Em cada tópico pinçar novamente a parte do fato respectiva (ex.:
se houver abertura de um tópico “da justiça gratuita”, você vai iniciar
dizendo que o autor é pobre), colocar o artigo ou a lei a que se defende
a aplicação (ex.: art. 98 do CPC e Lei 1060/1950) e realizar conclusão
(deixar claro o pedido ou requerimento a que tem direito).
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PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

CONDIÇÕES DA AÇÃO
MÉRITO

2.1 PRELIMINARMENTE (matérias processuais e de acertamento do processo –
se houver defeito, poderá provocar uma sentença do art. 485 do CPC. Veja alguns
exemplos de matérias preliminares no art. 337 do CPC: competência, cabimento da
ação ou justificativa de inclusão de litisconsórcio, atuação do Ministério Público,
dentre outros; e o mais comum, justiça gratuita art. 98 do CPC e/ou tramitação
prioritária – art. 1.048 do CPC).
Obs. 2: Se houver extinção da ação por uma preliminar sem julgamento
do mérito, a consequência será que, arrumado o vício, o autor poderá
repropor a mesma ação (CPC, art. 486).
2.2 DO MÉRITO (decisões que resolvem o direito material – que provocam sentença
em uma das situações do art. 487 do CPC, embasadas no Código Civil, Constituição,
Consumidor, Divórcio, Leis Esparsas – ex.: dano moral, dano material, anulação,
condenação entre outros).
2.3 DA TUTELA PROVISÓRIA (fumus boni juris – plausibilidade; periculum in
mora – urgência; e eventual caução e reversibilidade se for tutela antecipada).
Obs. 3: Aqui não há indicação da ação principal, pois estamos trabalhando um modelo incidental, com o pedido principal na mesma peça.
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3. DO PEDIDO (pedidos e requerimentos).
DIANTE DO EXPOSTO, VEM PEDIR O QUE SEGUE (juntar as últimas
frases de cada tópico do direito, começando pela tutela provisória e depois o mérito
e acertamento das preliminares, fazer o requerimento de confirmação da liminar
por sentença).
PARA TANTO REQUER (fechamento) requerimento de citação para comparecimento em audiência, verificar se aplica Ministério Público, custas ou justiça gratuita,
provas, valor da causa, referência à data e assinatura (Adv. OAB/).

QUESTÕES DISSERTATIVAS

1. Qual legislação fundamenta a existência de comarcas e varas do Judiciário no
Paraná?
2. O que significa “a lide e seu fundamento”, locução contida no artigo que estabelece
os requisitos para a elaboração da petição inicial cautelar? art. 305, caput, do CPC.
3. Existe diferença entre as tutelas cautelar e antecipatória?
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DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE
NO PROCESSO DE CONHECIMENTO
(REQUERIMENTO DA TUTELA PRINCIPAL)

6.1 Estrutura básica
REQUISITOS

Art. 303, I ou art. 308 do CPC para o aditamento (conf. seja tutela
antecipada – 15 dias da intimação; ou cautelar – 30 dias da efetivação). Requisitos gerais: CPC, 319 e 320, observar arts. 294 a 310
do CPC para novas tutelas provisórias.

COMPETÊNCIA

O mesmo juízo que está processando o requerimento antecedente.
(CPC, art. 299 [com as regras gerais dos arts. 42 a 69 do CPC]).

PARTES

Autor e Réu.

CABIMENTO

Trata-se de uma petição de processo já em andamento. Tem cabimento em todas as hipóteses (procedimento comum) em que houve
requerimento de tutela antecedente, observadas as particularidades
do rito especial e dos Juizados Especiais. Eventualmente poderá ser
ministrado o aditamento para processo de execução (a jurisprudência admite quando não haja incompatibilidade).

FATOS

Narrativa do ocorrido, com as particularidades do caso (paráfrase
do problema).

FUNDAMENTAÇÃO

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com base na
legislação, na doutrina e na jurisprudência. Ver CF, CPC, Código
Civil e normas de Direito Empresarial.

PEDIDO

a) Citação (caso ainda não tenha o réu sido citado) ou intimação para
comparecimento na audiência ou para apresentar defesa em 15 dias
sob pena de revelia e confissão. Deverá o autor dizer se optará ou
não pela audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC);
b) Pedido liminar, se necessário (outro diverso do requerimento
antecedente);
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PEDIDO

c) Procedência no mérito e confirmação dos efeitos da liminar na
sentença;
d) Sucumbência;
– PROVAS: protestar por todos os meios admitidos e especificar
prova testemunhal, documental, pericial, depoimento pessoal da
parte contrária, expedição de ofícios, juntada ulterior de documentos novos e inspeção judicial (quando cabível);
– OUTROS REQUERIMENTOS:
 Justiça gratuita ao réu, se for o caso (CPC, art. 99);
 Tramitação prioritária – doença grave ou idoso (CPC, 1.048, I);
 Citação do denunciado (do alienante para evicção; do obrigado
a indenizar em regresso por contrato ou lei) – CPC, art. 126;
 Citação de fiadores e devedores solidários (CPC, art. 131);
 Vistas ao Ministério Público (CPC, arts. 176 a 179).

VALOR DA CAUSA

Não obrigatoriedade: Via de regra é o mesmo valor que se deu
na inicial do requerimento antecedente, sendo desnecessária a
indicação nesse caso. Note-se que o recolhimento de custas já foi
efetuado com a inicial, no requerimento antecedente (CPC, art.
295), assim não haverá custas. Caso o valor daquilo que se pretenda
proteger seja maior, então haverá adequação, com novo valor da
causa e recolhimento do remanescente em custas, salvo justiça
gratuita (CPC, arts 291 a 293 c/c art. 303, § 4º).

6.2 Observações importantes
No caso de cautelar antecedente, é da efetivação da medida liminar que se inicia
o prazo de aditamento para inclusão do pedido de tutela final (pedido principal) na
demanda (30 dias) – art. 308 do CPC.
Em sendo o caso de antecipação antecedente, é da ciência da concessão da
tutela antecipada (isto é, da intimação do autor da liminar concedida) que se inicia
o prazo de aditamento para inclusão do pedido de tutela final (pedido principal) na
demanda (15 dias) – art. 303, I, do CPC.
Quando houver riscos de frustração da tutela provisória, o requerimento
liminar será sempre inaudita altera partes (antes da citação ou da audiência de conciliação – art. 334 do CPC).
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Ante ao poder tutelar geral do juiz (arts. 297 e 301), pode ser requerida e concedida outra medida liminar, diversa da que foi pleiteada no
requerimento antecedente. Isso pode ocorrer, por exemplo, em ação
possessória de interdito proibitório, quando, após o pedido antecedente, concedida a liminar proibitório, o réu vem a praticar o esbulho.

6.3 Petição inicial em aditamento de tutela provisória antecedente
(regulação judicial de guarda de criança)
Observar o art. 1.583 e ss. do Código Civil, com redação dada pela Lei
13.058/2014.
CÓDIGO CIVIL – CAPÍTULO XI – Da Proteção da Pessoa dos
Filhos
Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.
§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e
deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes
ao poder familiar dos filhos comuns.
§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve
ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo
em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos:
(...)
§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia
dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos.
§ 4º (Vetado).
§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a
supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão,
qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou
situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica
e a educação de seus filhos.
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JURISPRUDÊNCIA, DECISÕES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
E DOCUMENTOS
Nas causas em que se discute a guarda de filho menor, a solução deverá sempre ser pautada
em proveito dos interesses do infante, os quais prevalecerão sobre qualquer outro bem
juridicamente tutelado, em prestígio ao princípio constitucional da proteção integral da
criança e do adolescente. 2. É inevitável que se conceda a guarda provisória e unilateral à
mãe-agravada que, segundo se constata dos autos, ao menos em um juízo perfunctório dos
fatos, já estava com a criança e se encontra em melhores condições de exercer a guarda e
os deveres dela decorrentes. Recurso conhecido e improvido, com o parecer. (TJMS. AI
1415177-24.2014.8.12.0000; Aquidauana. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. Dorival Renato
Pavan. DJ 26.2.2015, Pág. 27)

AÇÃO DE DIVORCIO. FILHOS MENORES. GUARDA E VISITAS. I – Em que pese
a guarda compartilhada ser entendida como regime a ser aplicado entre pais separados, o
contexto retratado aos autos evidencia a beligerância entre os genitores, incompatível com
o mínimo de consenso exigido para a deliberação conjunta acerca da criação e educação
dos filhos menores, por ora, sendo necessária a dilação probatória. II – Mantida a visitação
das sextas as segundas e as terças, haja vista o melhor interesse das crianças. RECURSO
DESPROVIDO. (TJRS. Agravo Interno 70076453992. 7ª Câmara Cível. Rel. Liselena
Schifino Robles Ribeiro, j. 28.3.2018, DJe 3.4.2018).

Tutela Antecipada Antecedente – Antecipação de Tutela/Tutela Específica - Jonathan Junior
Sipoli – Vistos. Jonathan Júnior Sipoli move a presente ação cautelar em caráter antecedente
contra Banco Itaú S/A. A inicial expôs a lide e seu fundamento, bem como o direito a ser
assegurado. Alega o requerente que é cliente - correntista da instituição financeira requerida, mas especificamente agência 8405, conta corrente e caderneta de poupança 17639-0;
acrescentou que às vésperas do recesso de carnaval, o requerente ao buscar movimentar sua
conta bancária para efetuar diversos pagamentos, inclusive da fatura do seu cartão de crédito
ITAÚ CREDICARD, cartão este também fornecido pela requerida, teve a triste surpresa:
sua conta estava bloqueada, motivo 408; segundo informações do banco requerido, o código
de bloqueio 408 significa recebimento suspeito. Assim, sem qualquer comunicado prévio,
a requerida, bloqueou a conta bancária do requerente; salienta ainda que o requerente ape-
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nas movimenta sua conta pagando seus débitos, seguro, fatura de cartão de crédito, sendo
que o dinheiro que utiliza para tanto provém única e exclusivamente dos rendimentos do
seu modesto salário; aduz que se dirigiu até a sua agência, e lá foi informado que realmente
sua conta estava bloqueada, bem como que não poderia efetuar qualquer pagamento ou
retirar seu dinheiro, posto que o bloqueio da sua conta partiu de superior hierárquico da
gerência local. Buscando solucionar de forma extrajudicial tal situação, o requerente efetuou reclamação perante a requerida, protocolo 607.763.195, e Banco Central, Demanda
2018/044554, entretanto, sem sucesso e, que após tal ocorrido, o requerente acabou por
atrasar as suas contas, posto que, apesar de ter dinheiro disponível em conta, não consegue
sequer efetuar o pagamento das mesmas via débito em conta. Finalizou informando que
sequer conseguiu receber seu salário, posto que sua conta foi aberta originalmente como
conta salário e, como tal, pelo fato do indevido bloqueio levado a efeito, o requerente ainda
foi prejudicado também no recebimento do seu salário. Requer a concessão da tutela cautelar
com a finalidade de restabelecer, imediatamente, o acesso do requerente à movimentação
do dinheiro que possui depositado em sua conta bancária, sem qualquer restrição. Os documentos apresentados são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte
autora, sendo plausível, pelo menos em Juízo preliminar, o deferimento da liminar pleiteada,
até que a questão sustentada seja melhor analisada na ação principal. Assim, defiro a tutela
cautelar em caráter antecedente e determino que a requerida, no prazo de 48 horas, proceda
a imediata liberação da movimentação e recursos financeiros pertencentes ao requerente, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Cite-se a ré para, no prazo de cinco
dias, contestar o feito e indicar as provas que pretende produzir, sob pena de se presumirem
aceitos como ocorridos os fatos alegados na inicial (artigos 306 e 307, CPC). Havendo
contestação, observar-se-á o procedimento comum (art. 307, parágrafo único). O pedido
principal terá que ser efetivado no prazo de 30 dias, nos termos do art. 308 do CPC, sob
pena de cessamento da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. Apresentado
o pedido principal as partes serão intimadas para realização de audiência de conciliação a
ser oportunamente designada. Intime-se. (TJSP. Decisão de Primeira Instância. Processo
1001445-22.2018.8.26.0320, DJe 27.3.2018)
Tutela Cautelar Antecedente – Liminar – Melhoramentos Dom Bosco S.a. – Vistos. Fls.
46/74: recebo o aditamento da inicial. Anote-se. A tramitação dos autos sob sigilo não se
justifica porque ausentes as hipóteses do art. 189 do CPC. A demanda não envolve interesse
público, matéria de família nem dados protegidos pelo direto à intimidade. Sem embargo,
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nada impede que os documentos referentes aos pacientes da autora fiquem sob sigilo, mas,
para tanto, deverá indicar expressamente os números das folhas dos autos. A probabilidade
do direito decorre dos fatos alegados e dos documentos acostados à inicial que, neste exame
preliminar, demonstram, em tese, o possível descumprimento contratual por parte da ré, por
não ter reparado o equipamento XV Goldseal Vascular-Angio BP dentro do prazo ajustado,
o que teria dado ensejo à rescisão do contrato em data anterior ao do débito apontado no
Serasa. O perigo na demora decorre dos notórios efeitos deletérios que decorrem da inclusão
do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito. Assim, defiro a tutela de urgência
para excluir o nome da autora do Serasa (fl. 39) bem como para impedir que a ré encaminhe
novas negativações em razão do contrato ora discutido até o final desta demanda. SERVE A
PRESENTE DE MANDADO/OFÍCIO. Diante das especificidades da causa e de modo
a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº
35 da ENFAM: “Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada
pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito,
adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo”).
Ausentes as hipóteses do art. 247 do CPC, defiro a citação pelo correio, nos termos do art.
246, I, do CPC e do Comunicado CG nº 1817/2016, observando que as custas para a
realização do ato deverão ser recolhidas por meio da Guia do Fundo Especial de Despesas
do Tribunal de Justiça F.E.D.T.J. (código 120-1), não podendo ser aproveitadas as custas
eventualmente recolhidas por meio da Guia de Recolhimento de Diligência - G.R.D. Int.
São Paulo, 08 de março de 2018. (TJSP. Decisão de Primeira Instância. Processo 101115547.2018.8.26.0100, DJe 14.3.2018)

EDITAL DE CITAÇÃO – FAZ SABER a(o) FERNANDA DE OLIVEIRA DA CRUZ,
natural de Adamantina-SP, filha de Dionísio Dias da Cruz e Rosimeire Mendes de Oliveira,
que lhe foi proposta uma ação de Guarda da menor I.H. de O. da C. por parte de Abdias
Fernandes da Silva, alegando em síntese: (...) O requerente conheceu a requerida quando
a menor tinha em torno de três anos de idade, mas ficaram juntos por um breve período
nessa ocasião. Passados vários anos, Abdias Voltou a viver maritalmente com Fernanda, desta
feita, I. já contava com oito anos de idade, tendo ele convivido como pai da ora adolescente
por cerca de quatro anos. Ocorre que, no final do ano passado, poucos meses após deixar
o cárcere, o requerente descobriu que a adolescente estava acolhida no Abrigo Cantinho
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Feliz de Panorama, porém, mesmo sem conhecer o endereço da referida instituição, Abdias
veio para Panorama com o intuito de encontrar a sua filha de criação. Assim, no dia 19 de
dezembro passado, Abdias compareceu no Abrigo e finalmente pôde encontrar a sua filha
de criação. No mesmo dia, ele foi à OAB local e lá, esse subscritor foi Indicado para propor
a presente ação de guarda. Na mesma data, Abdias já procurou esse causídico e lhe entregou
a documentação necessária. Importa salientar que o requerente tem grande afeto e afinidade
com a menor, que decorrem do longo período de convivência, em que ele criou e cuidou
da menor como verdadeira filha. Aliás, ele a chama dessa forma. Além disso, o requerente
reside com a sua antiga companheira (mãe dos seus filhos mais velhos) em casa modesta,
mas própria e bem cuidada e limpa, sendo que as outras filhas dele também moram nas
proximidades. Portanto, há um ambiente familiar saudável e acolhedor. O requerente possui
ao lado da residência um pequeno estabelecimento comercial (bar), com o qual mantém
o sustento da família. A menor também nutre grande carinho e respeito pelo requerente,
também o chamando de pai e considerando os outros filhos dele como irmãos. Por todo o
exposto, requer o Autor: A concessão de TUTELA ANTECIPADA para conceder a GUARDA PROVISÓRIA da adolescente I. H. O.DA C.ao requerente, conforme argumentação
acima esposada; A citação da requerida por edital, para que responda aos termos da presente,
caso queira, sob pena de revelia e confissão; A procedência da ação para se conceder em
caráter definitivo a GUARDA da adolescente ao requerente, assinando ele um Termo de
Responsabilidade nesse sentido, condenando-se a requerida nas custas e honorários advocatícios;(...). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 10 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial; e INTIMAÇÃO acerca dos termos do r. Despacho a seguir transcrito:
“Vistos. Aceito a competência declinada. Estando em termos, recebo a inicial. Determino
o apensamento destes autos ao processo nº 1001096-90.2016. Nomeio o advogado indicado às fls. 09 para patrocinar os interesses da parte autora e concedo-lhe os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de guarda da menor I. H. de O. da
C., com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Abdias Fernandes da Silva em face de
Fernanda de Oliveira da Cruz. No caso em apreço, ao menos em sede de cognição sumária,
não vislumbro elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, porquanto a
menor encontra-se acolhida neste município e, pelos documentos juntados na inicial, não
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verifico a “probabilidade do direito” alegado, o que demanda maior lastro probatório. Assim,
indefiro, por ora, a tutela de urgência requerida. Cite-se a parte ré por edital, com prazo
de 30 dias. Sem prejuízo, providencie a z. Serventia consulta de endereço junto ao CAEX,
Bacenjud e Infojud, em nome da ré. Por fim, tratando-se de interesse de menor, determino
a realização de estudo psicossocial. Relatório social em 30 dias. Intime-se. (Vara da Infância
e Juventude da Comarca de Adamantina-SP, Guarda da menor nº 1001096-90.2016. Juiz
Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Monocrática, j. 24.4.2019).

CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Maria Augusta Freire da Conceição foi casada com Wagner Rodrigues da Conceição
durante 10 anos. Deste relacionamento, nasceu o filho Arthur Freire da Conceição,
possuindo, hoje, 7 anos de idade. Pelo fato de o relacionamento não ter dado certo,
o casal veio a se separar de fato e logo depois homologado judicialmente o divórcio,
estando Maria Augusta residindo na cidade e comarca de Santos/SP com seu filho,
e Wagner na cidade e comarca de Sorocaba/SP, com seus pais. Como inicialmente
o casal consegue bem dialogar, não houve regulação judicial da guarda da criança,
havendo entre eles uma relação de relativa cordialidade, Maria Augusta permite que
Wagner passe alguns finais de semana com o filho, atendendo o apelo humanitário e
do melhor interesse da criança, como de praxe nessas relações na consciência da importância da relação entre pai e filho. Porém, há aproximadamente 4 meses, Wagner
vem demonstrando um comportamento estranho, com ciúmes de Maria Augusta,
dizendo, inclusive, que irá pedir a guarda de seu filho pelo fato dela estar em um
novo relacionamento. No mês passado, no primeiro final de semana, Wagner esteve
com seu filho e se comprometeu em devolvê-lo à mãe na segunda-feira pela manhã,
situação que não aconteceu. Maria Augusta, então, entrou com a tutela provisória
antecipada, assinada por seu advogado, sendo que foi deferida a liminar na semana
passada, última quarta-feira e imediatamente cumprida no mesmo dia, tendo o Sr.
meirinho entregou a criança à Maria Augusta, em cumprimento da ordem judicial.
Diante dos fatos narrados, Maria Augusta necessita de promover o pedido para a
definição judicial da guarda da criança. Você, como advogado de Maria Augusta,
promova a medida judicial cabível. Coloque, ao final, o último dia do prazo.
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CASO 2 – Peça Prático-Profissional

Andréia Bondade casou-se em Belo Horizonte (MG) com Riquinho Silva, em
20.12.1995. Desta união nasceram dois filhos, Benício nascido em 5.12.1996,
faz faculdade de filosofia e Joaquina nascida em 5.3.2005, ainda está cursando
o primeiro grau. Durante a constância do casamento adquiriram um automóvel Mercedes Bens que hoje vale R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), uma
casa onde reside o casal no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco
mil reais), além de possuírem uma aplicação financeira que hoje monta em
R$ 100.000,00 (cem mil reais). Riquinho é importante advogado em Belo Horizonte e aufere uma renda média mensal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
sendo que é empregado do Partido Político dos “Honestos”, importante partido
nacional. Andréia é do lar, nunca trabalhou. Há três dias, Andréia descobriu,
por fotos postadas nas redes sociais, que Riquinho possui um relacionamento
extraconjugal, sendo que tais documentos revelam Riquinho com outra moça em
cenas íntimas. O casal ainda reside na mesma casa. Como advogado de Andréia,
proponha a medida Judicial cabível para que ela possa ficar na casa e proceder a
saída do varão do lar conjugal, como medida provisória, indicando a ação que
será proposta em aditamento futuro.
QUESTÃO 1

Além de configurar um novo elemento hermenêutico, a boa-fé pode
atingir diretamente o componente obrigacional dos contratos, seja para ampliar o conteúdo, seja para minorá-lo, com reflexos no campo processual da
responsabilidade civil.
O devido processo legal, o contraditório adequadamente redimensionado e
a boa-fé objetiva processual são as principais colunas do arcabouço de sustentação
do processo cooperativo. E é este modelo de organização processual, o processo
cooperativo, já abraçado pelo CPC em vigor, que o legislador, por meio do novo
CPC, deixará, mais do que nunca, patente que deve ser posto em prática.
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Tanto é suficiente para se concluir que o modelo cooperativo de processo
exige dos sujeitos da relação jurídica processual – de todos os sujeitos, realce-se uma
atuação em consonância com a boa-fé objetiva1.
O juiz ao apreciar a lide em que haja pretensa violação ou ameaça de violação
à norma segundo a qual todos devem agir em consonância com a boa-fé objetiva,
pode se deparar com uma situação em que sejam invocadas as chamadas figuras
parcelares ou desdobramentos da boa-fé objetiva e deve considerar que, no caso da
redução da amplitude obrigacional, verifica-se quatro institutos, a saber, supressio,
surrectio, venire contra factum proprium e tu quoque2.
A esse respeito, analise as afirmações abaixo.
I – A supressio ocorre quando da redução do conteúdo obrigacional pela inércia
de uma das partes em exercer direito ou faculdade, provocando na outra legítima
expectativa, resultando a supressão de direito ou faculdade ou a diminuição de seu
alcance.
II – A surrectio, diverso da supressio, caracteriza-se pela ampliação do conteúdo obrigacional, na medida em que a atitude de uma das partes provoca na outra a
expectativa de direito ou faculdade não pactuada.
III – Se após o prévio consentimento do Plano de Saúde em autorizar, por
duas ocasiões, a internação do autor em determinado hospital cujos serviços estavam expressamente excluídos do plano de saúde, revela-se ilegal a negativa de nova
internação, de acordo com o instituto venire contra factum proprium.
IV – O instituto tu quoque está previsto nos termos do artigo 150, do Código
Civil e importa na possibilidade parte exigir algo que também foi por ela descumprido
ou negligenciado, em razão do princípio pacta sunt servanda.

1.

Disponível em: http://jus.com.br/artigos/22382/boa-fe-objetiva-processual-reflexoes-quanto-ao-atual-cpc-e-ao-projeto-do-novo-codigo#ixzz3h2DL0itM. Acesso em: 6 abr. 2018.
2. MENEZES CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e. Da boa fé no direito civil. Livraria Almedina:
Coimbra, 1984, V. II, p. 821/822.
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É correto apenas o que se afirma em:
(A) I.
(B) II.
(C) II e IV.
(D) III e IV.
(E) I, II e III.
QUESTÕES DISSERTATIVAS

1) Qual a natureza jurídica dos prazos de aditamento constantes dos arts. 303, I e
308 do CPC? Trata-se de prazos decadenciais, portanto peremptórios, de natureza
material, contados em dias corridos? Ou são prazos processuais, contados em dias
úteis?
2) Há inconstitucionalidade quanto ao prazo para aditamento de 5 (cinco) dias no
caso de tutela antecipada antecedente indeferida? (art. 303, § 6º, do CPC)
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7. PETIÇÃO INICIAL CUMULADA
COM TUTELA PROVISÓRIA
NO PROCESSO DE CONHECIMENTO
(REQUERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA E
PRINCIPAL NA MESMA PEÇA)

7.1 Estrutura básica
REQUISITOS

Requisitos gerais: CPC, arts. 319 e 320. Específicos: 294 a 310 para
tutelas provisórias.

COMPETÊNCIA

Regras gerais do CPC (arts. 42 a 69).

PARTES

Autor e Réu.

CABIMENTO

A petição inicial cumulada com tutela provisória é a mais completa e tem
cabimento em todas as hipóteses (procedimento comum) em que houver
tutela de urgência ou de evidência a ser requerida, cumulada com pedido
meritório.

FATOS

Narrativa do ocorrido, com as particularidades do caso (paráfrase do
problema).

FUNDAMENTAÇÃO

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com base na legislação, na doutrina e na jurisprudência, quanto ao tema de fundo (pedido
principal).
Descrição da relação jurídica que aponta para uma tutela provisória, com
base no fumus boni iuris e o periculum in mora. Tecer considerações sobre
a reversibilidade da medida, caso trate-se de tutela antecipada.
Ver CF, CPC, Código Civil e normas extravagantes, se for o caso.

PEDIDO

a) Citação para comparecimento na audiência ou para apresentar defesa
em 15 dias sob pena de revelia e confissão. Deverá o autor dizer se optará
ou não pela audiência de conciliação - art. 319, VII, do CPC)
b) Pedido liminar;
c) Procedência no mérito e confirmação dos efeitos da liminar na sentença;
d) Sucumbência;
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PEDIDO

VALOR DA CAUSA

– PROVAS: protestar por todos os meios admitidos e especificar prova
testemunhal, documental, pericial, depoimento pessoal da parte contrária, expedição de ofícios, juntada ulterior de documentos novos e
inspeção judicial (quando cabível).
– OUTROS REQUERIMENTOS:
 Justiça gratuita ao réu, se for o caso (CPC, art. 99) ou indicar que
está recolhendo o valor das custas e juntando guias com o devido
recolhimento;
 Tramitação prioritária – doença grave ou idoso (CPC, art. 1.048, I);
 Citação do denunciado (do alienante para evicção; do obrigado a
indenizar em regresso por contrato ou lei) – art. 126 do CPC;
 Citação de fiadores e devedores solidários (CPC, art. 131);
 Vistas ao Ministério Público (CPC, art. 176 a 179).
Valor da causa (CPC, arts 258 e ss).

CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Zuleika, solteira, brasileira, é uma pessoa idosa, sem filhos, que mora em sua fazenda
na cidade de Atibaia. Trabalhou durante a vida toda como funcionária pública federal, conseguindo amealhar um patrimônio razoável. Como não possui herdeiros,
estando adoentada, resolveu doar uma de suas casas em Bertioga, na Riviera de São
Lourenço, a sua amiga, Josimara que com ela convive há mais de 20 anos, cuidando
de tal bem. A doação foi feita em 5.1.2018 através de uma escritura pública, em
Bertioga. Depois de assinado tal documento, Josimara começou a colocar nas redes
sociais que Zuleika era uma pessoa muito ruim, que sempre a maltratou como amiga e que todo o patrimônio que havia conseguido era fruto de seus serviços como
garota de programa, que fazia quando era jovem. Disse ainda, em suas postagens,
que Zuleika sempre foi uma funcionária pública corrupta, que auferia vantagem
pelo cargo que ocupava. Zuleika ficou extremamente abismada quando viu tais
afirmações nas redes sociais e alguns amigos próximos começaram a duvidar da
hombridade de Zuleika. Não se conformando com essa situação, Zuleika foi até
Bertioga, e chegando lá Josimara impediu-a de entrar na casa, pois disse que agora
o imóvel lhe pertencia. Zuleika, inconformada, abriu o portão, e Josimara passou a
jogar objetos em Zuleika, sendo que um talher acertou a cabeça de Zuleika, ferindo
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o seu supercílio. Zuleika fez boletim de ocorrência de todas essas questões e pretende
desfazer a doação. Temendo os efeitos de eventual ação, Josimara está anunciando a
venda do imóvel doado com deságio de 50% mais barato que o preço de mercado,
para pagamento à vista. Como advogado de Zuleika, proponha a ação cabível, para
desconstituir a doação, sabendo que o imóvel doado possui o valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) e que há urgência na medida, haja vista a venda iminente do
imóvel doado. As amigas de Zuleika, Jorgina e Yvanka, a tudo assistiram e podem
testemunhar em juízo.

PEÇA SEMIELABORADA PARA TREINO
AO JUÍZO DA ...VARA CÍVEL DA COMARCA DE BERTIOGA –
SÃO PAULO
Prioridade – Estatuto do Idoso
ZULEIKA (nome completo), solteira, fazendeira, brasileira, endereço eletrônico ..., portadora da cédula de identidade RG (número) e inscrita no CPF sob
o (número), residente e domiciliada na Rua (endereço completo), na cidade de
Atibaia, no Estado de São Paulo, por meio de seu advogado, que recebe intimação
em seu escritório (endereço completo), que esta subscreve, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Civil
e art. 557, II e III, do Código Civil, propor, pelo procedimento comum, a presente
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C CONDENAÇÀO EM DANOS
MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM REQUERIMENTO DE
MEDIDA CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARTES PARA BLOQUEIO DA
MATRÍCULA PARA VENDA DE IMÓVEL
em face de JOSIMARA (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão),
(endereço eletrônico), portador do documento de identidade RG (número) e inscrito
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no CPF sob o (número), residente e domiciliada na rua (endereço completo), na cidade
de Bertioga, no Estado de São Paulo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
I – DA PRELIMINAR – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA
Requer seja processada e julgada a presente ação nos termos do
art. 1.048, I, do CPC, acerca da prioridade na tramitação de todos os atos e diligências
desta demanda, tendo em vista a idade da Autora ser superior a 60 (sessenta) anos.
II – DOS FATOS 1
A Autora, pessoa idosa, íntegra, sem filhos, amealhou considerável patrimônio em razão de sua dedicação como funcionária pública federal.
Em 5.1.2018, realizou doação de uma casa situada em Bertioga,
na Riviera de São Lourenço, por meio de escritura pública, para a Ré, que considerava uma grande amiga de longa data, tendo em vista que é pessoa idosa, doente e
sem herdeiros.
Ocorre que após a doação, a Ré começou a escrever nas redes
sociais que a Autora era uma pessoa muito ruim, que sempre a maltratou como
amiga; que todo seu patrimônio foi adquirido por meio de serviços como garota de
programa, que fazia quando era jovem; que foi uma funcionária pública corrupta,
que auferia vantagens pelo cargo que ocupava.
Diante de tais fatos, a Autora ficou extremamente estarrecida,
inclusive, causando grande mal-estar perante seus amigos que passaram a duvidar
de sua hombridade.
A Autora, inconformada com a situação, foi até Bertioga para
esclarecer a situação com a Ré, porém, chegando lá, a Ré impediu-a de entrar na
casa, sob a alegação que a casa não mais lhe pertencia.

1.

Não esquecer de realizar a conclusão.
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Contudo, com o objetivo de resolver o problema de forma
amigável a Autora abriu o portão para tentar conversar com a Ré que, ato contínuo
e de maneira hostil, passou a lhe jogar objetos, sendo que um talher acertou sua
cabeça, e, em decorrência, feriu seu supercílio, ocasião em que registrou Boletim de
Ocorrência. No calor das discussões, a Autora informou que iria movimentar um
processo de revogação da doação por ingratidão. Então a Ré passou a anunciar a
venda do imóvel doado com deságio de 50% mais barato que o preço de mercado,
para pagamento à vista.
Diante dos fatos e sem a solução amigável, não vê a Autora outra possibilidade de proceder ao desfazimento da doação e requerer liminarmente
o bloqueio da matrícula do imóvel para venda, enquanto tramitar a ação, o que o
faz com a propositura da presente demanda.2 Vejamos os fundamentos jurídicos.
III – DO DIREITO
III.1 – DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Conforme consta nas provas acostadas, sem prejuízo do reforço
da prova pelo depoimento testemunhal, restou comprovada a ingratidão da donatária,
ora ré, por ter injuriado por meio de ofensas verbais e escritas, reiteradamente, à pessoa
da doadora, cometendo atos contra a vida da doadora, sobre o que os elementos de
prova e de convicção constantes dos autos são suficientes à revogação do contrato
de doação realizado entre as partes.
Vale lembrar a definição de doação trazida pelo próprio código
civil, que em seu art. 538, diz:

2.

Atenção: atentar aos fatos que o exercício expõe e ao que o examinador exige. Neste exercício foram dados indícios para requerer a tutela cautelar. Deverá ser aberto um tópico após “do direito”,
explicando o motivo da aplicação dos dispositivos da tutela provisória no CPC (risco de venda do
imóvel, direito e reversibilidade), não se esquecer de realizar o pedido no final da peça. A condenação
em danos morais também será apreciável. No pedido, somar o arbitramento das condenações para
efeitos do valor da causa.
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Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa,
por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens
para o de outra.

Apesar de se tratar de um negócio jurídico proveniente da liberalidade do doador, a moral e a lei exigem que o donatário respeite o doador, e por
isso, não se aceita que o donatário seja ingrato, sob pena de revogação da doação
por ingratidão.
A lei, principalmente em respeito à segurança jurídica, limita
o arbítrio do doador em desfazer tal liberalidade, conforme dispõe o art. 555 do
Código Civil:
Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.

E prossegue o mesmo estatuto, sobre a revogação de
doação por ingratidão do donatário, conforme regulado no art. 557 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações:
I – se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu
crime de homicídio doloso contra ele;
II – se cometeu contra ele ofensa física;
III – se o injuriou gravemente ou o caluniou;
IV – se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos
de que este necessitava.

Por conta disto, passa a ser temeroso alguém doar a outrem
determinado bem e este, após aceitar a doação, pura e simplesmente cometer
ofensa física e injuriar gravemente o doador, razão pela qual faz-se necessária sua
revogação, com base na legislação exposta e consequente reintegração da autora
na posse do imóvel.
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III.2 – DOS DANOS MORAIS
A autora teve sua moral abalada pelas atitudes da ré, especialmente quando colocou nas redes sociais que o patrimônio que a autora havia conseguido
era fruto de seus serviços como garota de programa, que fazia quando era jovem. Disse
ainda, em suas postagens, que autora sempre foi uma funcionária pública corrupta,
que auferia vantagem pelo cargo que ocupava, desta forma fica evidente o afronte a
moral da autora. (Fundamentar na Constituição Federal e no Código Civil)
III.3 – DA LIMINAR PARA BLOQUEIO DA MATRÍCULA PARA VENDA
DO IMÓVEL
O periculum in mora ficou aquilatado pelo fato ...
O fumus boni juris está presente, porquanto ...
Presentes os requisitos, deve ser deferida a liminar para bloqueio
da matrícula do imóvel ora disputado, para evitar eventual venda e garantir a segurança da exequibilidade da futura sentença de procedência. É o que se requer, deste logo.
IV – DO PEDIDO 3
Diante do exposto, requer à Vossa Excelência:
a)
b)
c)

3.

a liminar para ...
o deferimento da tramitação prioritária, tendo em vista a idade avançada
da Autora, conforme dispõe o art. 1.048, I, do CPC;
a citação da Ré, no endereço mencionado, pelos correios, para que
compareça em audiência a ser designada e, querendo, ofereça a defesa
cabível, sob pena de revelia e confissão;

Sobre o dano moral há a possibilidade de cumulação do pedido.
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d)

que julgue totalmente procedente o presente pedido, para que seja
declarada a revogação da doação do imóvel acima descrito, determinando a reintegração de posse à Autora e, por fim, condenando a Ré
ao pagamento de danos morais, que sugere seja em R$ ...., bem como
condenação nas despesas processuais e honorários advocatícios em
20% sobre o valor da causa.

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, inclusive pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas.
Informa que as intimações deverão ser encaminhadas ao Dr. ...
no endereço ...
Dá-se à causa o valor de R$ ... (R$ 500.000,00 + o valor de
danos morais).
Termos em que,
pede deferimento.
(local e data)
__________
(nome do advogado)
(OAB do advogado)
ROL DE TESTEMUNHAS:
JORGINA..., RG..., CPF..., ENDEREÇO...
YVANKA..., RG..., CPF..., ENDEREÇO...
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8.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Juiz da causa (CPC, art. 335).

PARTES/QUALIFICAÇÃO

Tratamento: réu e autor (recomendável qualificar o réu, o
autor é desnecessário). Mencionar réu em causa própria, se
for o caso (CPC, art. 106).

HIPÓTESES DE CABIMENTO

Trata-se de meio de defesa do réu, em que se volta contra às
questões processuais e as de mérito, impugnando os termos
da petição inicial.

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 335 e ss. do CPC.
Art. 336 do CPC (ônus da impugnação específica).

TEMPESTIVIDADE

Arts. 219, 231 e 335, incisos e parágrafos (15 dia úteis).

Nos casos de direito de família, é obrigatória a designação da
audiência (CPC, art. 695). Nos demais casos o juiz poderá
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
suprimir, mas as partes poderão requerer, sendo oportuno
o requerimento na contestação (CPC, art. 334).
FATOS

Breve relato da inicial na visão do réu.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Antes de contestar o mérito, cabe ao réu arguir matéria preliminar, se existente (arts. 64, 100 e 337 do CPC); prejudicial
de mérito (prescrição ou decadência –art. 487, II, CPC) e, no
mérito, basear-se na legislação e súmulas a fim de impugnar
as alegações dos autos.

PEDIDO

a) acolhimento da preliminar para declarar ou reconhecer a
... (se houver matérias do CPC [arts. 64 e 337]);
b) impugnação ao valor da causa (CPC, art. 293);
c) improcedência total da ação;
d) litigância de má-fé (CPC, art. 80, I, II, III e VI);
e) sucumbência.
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REQUERIMENTOS

– Justiça gratuita ao réu se for o caso (CPC, art. 99);
– Tramitação prioritária: ao idoso, em favor do réu na
reconvenção se for o caso (CPC, 1.048, I);
– Citação do denunciado (do alienante para evicção; do
obrigado a indenizar em regresso por contrato ou lei) – art.
126 do CPC;
– Citação de fiadores e demais devedores solidários (CPC,
art. 131).

PROVAS

Protestar por provas que poderão demonstrar a veracidade
dos fatos alegados, inclusive podendo requerer ofícios,
além de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da
parte contrária, juntada de provas documentais, perícia e
inspeção judicial, quando o caso.

VALOR DA CAUSA

Não há na contestação, salvo na reconvenção.

DATA FATAL

15 dias úteis (CPC, arts. 219, 231 e 335, incisos e parágrafos).

8.2 Pontos básicos da contestação
1.
2.

3.

4.

ENDEREÇAMENTO: Juiz da causa contestada. Se constar na questão
o número do processo este deve ser mencionado.
QUALIFICAÇÃO: O seu cliente, que neste caso é o réu da causa, deve
ser qualificado integralmente, pois pode a qualificação na inicial estar
incompleta. Já a qualificação do autor não deve ser feita, apenas deve
ser mencionado o nome de quem move a ação contra seu cliente. O
fundamento da contestação está no art. 335 e ss. do CPC).
TEMPESTIVIDADE: Informar a data da citação ou início do prazo
contestatório, requerendo o reconhecimento da tempestividade (CPC,
arts. 219, 231 e 335, incisos e parágrafos – 15 dia úteis).
BREVE SINTESE DA INICIAL: Deverá ser feito um breve resumo
das alegações do autor, principalmente os fatos que, na visão do réu,
serão o objeto da contestação.
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7.

8.
9.

89

PRELIMINARES: Compete ao réu, antes de alegar o mérito de sua
defesa, apresentar as alegações preliminares constantes do art. 337 do
CPC. PREJUDICIAIS: Decadência e Prescrição – art. 487, II, do CPC.
DO MÉRITO DA CONTESTAÇÃO ou DA VERDADE DOS FATOS: neste tópico o réu deve enfrentar com clareza todas as alegações do
autor. Lembre-se que os fatos não contestados podem ser considerados
verdadeiros ou confessos pelo réu.
REQUERIMENTOS: Se houver preliminares, deve-se requerer o
seu acolhimento e posteriormente a extinção do processo. Alternativamente, caso o juiz não acolha as preliminares, pedir, no mérito, a
improcedência total da ação.
PROTESTO POR PROVAS: Deve-se protestar por todos os meios
de prova.
NÃO DEVE SER COLOCADO VALOR DA CAUSA NA CONTESTAÇÃO, EXCETO NA RECONVENÇÃO.

8.3 Esqueleto de Contestação
Endereçamento:
Processo n.
Réu:
Autor:
Peça: CONTESTAÇÃO
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – BREVE SÍNTESE DA INICIAL (FATOS)
III – DAS PRELIMINARES
IV – DA PREJUDICIAL DO MÉRITO
V – DO MÉRITO
VI – DA RECONVENÇÃO

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 89

09/07/20 15:21

90

8. Contestação

VII – DO PEDIDO
VIII – DAS PROVAS

8.4 Modelo de contestação
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA
… DA COMARCA ... /UF
Processo n.
(NOME DO RÉU), (qualificar...), nos autos da AÇÃO pelo rito comum, que lhe
move (NOME DO AUTOR), já devidamente qualificado, vem por seu advogado
abaixo subscrito com endereço profissional na Rua …, nº…, bairro, cidade, oferecer
a V. Exa. sua
CONTESTAÇÃO,
Expondo e requerendo o que segue:
I – DA TEMPESTIVIDADE
(A partir da data da citação ou data do início do prazo de contestação, informar a
tempestividade).
II – BREVE SÍNTESE DA INICIAL
(Narrar o fato na ótica do Réu).
III – DAS PRELIMINARES
Analisar os incisos do art. 337 do CPC. Se for caso de Juizado Especial Cível ver
também o art. 51 da Lei 9.099/1995. Caso haja mais que uma preliminar, abrir os
subtópicos.
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IV – DA PREJUDICIAL DO MÉRITO
Decadência e Prescrição – art. 487, II, do CPC.
V – DO MÉRITO
Deve demonstrar que não procedem as alegações da parte autora com doutrina e
jurisprudência. Alegar toda matéria de defesa (princípio da concentração), conforme
art. 336 do CPC.
VI – DA RECONVENÇÃO
Analisar o art. 343 do CPC
VII – DO PEDIDO
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta, remetendo-se os autos
ao Juízo competente, ou seja, para uma das Varas Cíveis da...;
2) Acolhimento da preliminar de conexão com remessa ao juízo prevento da...;
3) O acolhimento da preliminar de … extinguindo-se o processo sem resolução do
mérito nos termos do art. 485 do CPC;
4) Seja reconhecida a decadência extinguindo-se o processo com resolução do mérito
nos termos do art. 487, II, do CPC;
5) Vencidas as preliminares e a prejudicial, que no mérito seja julgado improcedente
o pedido autoral;
6) Seja julgado procedente o pedido contraposto condenando-se o autor ao pagamento de R$ … (por extenso) a título de compensação pelos danos morais experimentados pelo réu;
7) A condenação do autor ao pagamento das custas e honorários de advogado, estes
a serem fixados em 20% sobre o valor da causa;
8) A condenação do autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II, III e
VI, do CPC.
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VIII – DAS PROVAS
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos arts.
369 e seguintes do CPC, em especial documental superveniente, testemunhal,
pericial e depoimento pessoal do autor.
Termos em que,
pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura ...
Nome do Advogado ...
OAB/(UF)

CASO 1 – Peça Prático-Profissional

MARIA DA SILVA, supervisora, ajuizou ação de indenização por danos morais em face de AUTARQUIA DE TRENS DE SÃO PAULO. O processo foi
distribuído para a 35ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo (SP) e recebeu
o número 1048548-11/2015. Alega que, em 18.7.14, no interior de vagão do
metrô, na Estação Brás – linha 11, um indivíduo se aproximou e nela se esfregou,
por duas vezes, na frente de outros passageiros, o que lhe deixou indignada e
envergonhada. Aduz que foi socorrida por funcionários da ré, que a conduziram
à Delegacia do Metropolitano para registro da ocorrência, apresentando atualmente grande medo e pavor de utilizar-se novamente do sistema metroviário,
tendo, inclusive, alterado seu percurso para evitar que o fato se repetisse. Sustenta que a ré não oferece transporte público seguro e que, nos termos do art.
14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores.
Pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
que sofreu, em valor não inferior a R$ 788.000,00, além de indenização pelo
não cumprimento do contrato de transporte, na forma do art. 733, § 1º, do CC,
no valor de R$ 900,00. O valor dado à causa foi de R$ 10.000,00. A ação foi
julgada extinta. Todavia, o Tribunal reformou a decisão, deferiu a gratuidade e
determinou a citação da ré. Como advogado(a) da AUTARQUIA DE TRENS
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DE SÃO PAULO, ingresse com a medida judicial cabível para defender seus
interesses, sabendo que o mandado de citação aos autos, foi juntado no dia 8 de
maio (quarta-feira), sendo que ocorrera a audiência de conciliação e mediação
no dia 10 de maio (sexta-feira), regularmente designada, mas que, muito embora
tenham comparecido as partes, não houve acordo. Coloque na sua peça a data
fatal para o ingresso da medida cabível, sabendo que a ação tramita pelo rito
comum, nos termos do atual CPC.
CASO 2 – Peça Prático-Profissional

Geórgia da Silva, tricologista, casada com Ananias, é única proprietária do triplex
301 situado no prédio de apartamentos Nóbiles, condomínio que fica situado em
São Bernardo do Campo, São Paulo. Geórgia notou que a síndica, Sra. Damares
Andrade, em sua atual gestão, procede com situações mal explicadas, dentre elas,
gastos que constam no balancete sem as respectivas notas fiscais, vários empréstimos feitos em nome do condomínio, sendo os valores levantados inseridos nas
contas particulares da síndica, entre outros tantos pontos obscuros. Em conversa
com sua vizinha de porta, Sra. Branca de Golda, esta sugere que ela crie uma página no Facebook, para estimular os vizinhos e moradores do prédio a discutirem
sobre tais questionamentos. Dessa forma, Geórgia manda um e-mail para a Sra.
Damares Andrade, síndica, dizendo que criaria a página, sendo que esta concordou expressamente com a colocação nesta mídia social, por entender ser um
canal de comunicação entre os moradores. A Sra. Cristina, sozinha, cria a página
na rede social e muitos condôminos passam a trazer sua opinião sem qualquer
caráter ofensivo, passando a discutir sobre a gestão do condomínio Flor de Lis,
não mencionando em nenhum momento o nome da síndica. Branca de Golda não
tem acesso ao facebook. Ocorre que na data de 9 de abril (segunda-feira), a Sra.
Geórgia e a Sra. Branca de Golda são surpreendidas com a citação de um processo
de obrigação de fazer movido pelo Condomínio, requerendo que a página fosse
retirada do facebook, e ainda exigindo que as mesmas pagassem R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por danos morais. O texto da inicial revela que a Sra. Damares
Andrade apenas fala sobre danos a sua pessoa, alegando que estava sendo acusada
de furto e roubo pelas rés, sem qualquer prova, bem como passando a sofrer de
doença cardíaca por conta disso, sem mencionar qualquer dano causado ao con-
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domínio, não sendo, porém a síndica, parte na ação. Como advogado(a) da Sra.
Geórgia e da Sra. Branca de Golda, ingresse com a medida judicial cabível para
defender seus interesses, sabendo que a ação tramita perante a 2ª Vara Cível do da
Comarca de São Bernardo do Campo, na ação nº 1235/2015, e que o mandado
de Branca de Golda, o último a chegar aos autos, foi juntado na última terça-feira
passada, sendo que ocorrera a audiência de conciliação e mediação dois dias após
a juntada, conforme regularmente designada, mas que, muito embora tenham
comparecido as partes, não houve acordo. Coloque na sua peça a data fatal para
o ingresso da medida cabível, sabendo que a ação tramita pelo rito comum, nos
termos do atual CPC.
QUESTÃO 1

João verificou que alguém comprou um celular no seu nome e vieram cobranças
indevidas. Então, a Tim Mobile Telecomunicações foi demandada por João, sob o
rito comum, em ação de restituição de indébito, requerendo tutela antecipada como
medida liminar para cessar a cobrança. O juiz recebeu a inicial e apenas deferiu a
citação do réu. Na réplica foi reiterado o pedido de antecipação de tutela. Com base
na teoria da causa madura, o juiz superou a fase probatória, julgando antecipadamente a lide, dando o seu veredito de improcedência do pedido, entendendo que
na assinatura do contrato havia similaridade com a assinatura usual de João e que
provavelmente ele havia facilitado a ocorrência. Adotando o contido no enunciado,
formule resposta às seguintes indagações, utilizando a lei, doutrina (sistema autor-data-página) e jurisprudência:

a)

b)

Em sendo verificado que o juiz deixou de apreciar o pedido de antecipação de tutela na sentença, qual medida deve ser tomada para essa
apreciação?
Na hipótese do enunciado, considere ser você o(a) advogado(a) do autor,
que, tempestivamente, requereu a produção de provas em audiência, o
que foi negado pelo julgador antes da aplicação do art. 355, I, do CPC;
aponte qual medida jurídica deve ser tomada a fim de questionar tal
negativa, descrevendo o prazo para ajuizá-la.
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QUESTÃO 2

André possui contrato de alienação fiduciária em garantia com o Banco Santos S.A.,
com prazo para pagamento em 10 (dez) anos. Já se passaram 7 (sete) anos e faz 5 (cinco) meses que André não consegue mais pagar as prestações, estando inadimplente.
André quer purgar a mora e dar prosseguimento ao contrato. Você, como advogado
do Banco Santos S/A, elabore um parecer que responda as seguintes indagações:
A)

B)

Uma vez recusada a purga da mora proposta por André, o Banco Santos S/A pode reaver a posse do bem alienado fiduciariamente? Qual a
medida cabível e o fundamento legal?
O fiduciante André, que pagou parte significativa do contrato, pode
obrigar o fiduciário, via judicial, a aceitar a purga da mora, mesmo
contra a vontade do Banco Santos S/A, que pretende a extinção contratual?
QUESTÃO 3

Luma de Lima e Brás de Melo são casados, proprietários e legítimos possuidores de
um apartamento situado em Guaratinguetá, no Condomínio Edifício Frei Galvão,
desde agosto de 2010, onde fixaram residência. Não ficam muito em casa, e por
isso apenas participaram de duas assembleias condominiais, sendo que Brás chegou
a se candidatar ao cargo de síndico, mas foi derrotado. Passando por dificuldades
financeiras, o casal deixou de pagar o rateio das despesas de condomínio ficando
inadimplentes em 24 meses (de julho de 2015 a junho de 2017) somando débito
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sem juros, multa e correção monetária
sendo que a conta mensal é de R$ 1.000,00 (mil reais). Retomaram os pagamentos
em julho de 2017, sem mais nada atrasar.
Questão: Como advogado do Condomínio, indique qual o Juízo competente, valor
da causa e qual a medida judicial cabível, tudo visando ao recebimento do crédito,
utilizando a legislação atual em vigor, tanto material, quanto processual.
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9. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO
9.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Juiz da causa (art. 335 do CPC).

PARTES

Tratamento na contestação: RÉU e AUTOR (recomendável qualificar o réu,
o autor é desnecessário). Tratamento na reconvenção: RÉU-RECONVINTE
(assume a posição de autor) / AUTOR-RECONVINDO

FUNDAMENTO
LEGAL

Contestação: Arts. 335 e ss. do CPC., com as preliminares do arts. 64,
100 e 337 (ex.: incompetência, impugnação da justiça gratuita, prescrição,
ilegitimidade e falta de interesse/inépcia, impugnação do valor da causa) e
consequências do art. 485. No mérito – CPC, art. 336 (ônus da impugnação
específica), com as consequências do art. 487, todos do CPC.
Litigância de má-fé – art. 80, I, II, III e VI do CPC.
Reconvenção (acréscimo de uma nova lide): preliminares (prioridade
na tramitação)... mérito (art. 343 do CPC com arts. 319 e 320 – petição
inicial).

PEDIDOS/
REQUERIMENTOS

a) Acolhimento das preliminares de... para... justiça gratuita ao réu, se for o
caso (CPC, art. 99) ou recolhimento de custas; tramitação prioritária - só
utilizar ao idoso em favor do réu na reconvenção, se for o caso (1.048,
I, CPC);
b) Improcedência total da ação proposta pelo autor para... especificar.
c) Liminar do pedido reconvencional (se houver... arts. 294 e ss. do CPC);
d) Procedência da reconvenção para... especificar (classificação das ações:
declaratória, condenatória, constitutiva, mandamental e executiva lato
sensu);
e) Intimação na pessoa do advogado (não há citação);
f) Ônus da sucumbência.

AÇÃO
DECLARATÓRIA
INCIDENTAL

cabe reconvenção declaratória sob questão prejudicial controvertida para
alcance da coisa julgada – ex.: em partilha há alegação de que um dos autores
não é filho do de cujus, portanto, não é herdeiro;
cabe reconvenção para declaratória incidental de falsidade de documento,
expressamente prevista no parágrafo único do art. 430 do CPC.1

1. DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 540. V. 2.
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RECONVENÇÃO
DA
RECONVENÇÃO

Tem cabimento, salvo na ação monitória, em que é expressamente vedada
a hipótese (art. 702, § 6º, do CPC).

REQUERIMENTOS
EVENTUAIS

– Citação do denunciado (do alienante para evicção; do obrigado a indenizar em regresso por contrato ou lei) – CPC, art. 126;
– Citação de fiadores e demais devedores solidários (art. 131).

PROVAS

Provas Protestar por provas que poderão demonstrar a veracidade dos fatos
alegados, inclusive podendo requerer ofícios, além de oitiva de testemunhas
e depoimento pessoal da parte contrária, juntada de provas documentais,
perícia e inspeção judicial, quando o caso.

VALOR DA CAUSA

Mesmas regras da petição inicial, com base no proveito econômico buscado.

DATA FATAL

Junto com a contestação.
- Arts. 219, 231 e 335, incisos e parágrafos (15 dias úteis).

9.2 Exemplos de demandas reconvencionais
•

•

•

•

Ação de reparação por danos morais: o réu reconvém sob o argumento de que foi ele quem sofreu os danos. Perceba a conexão, a causa
de pedir é a mesma.
Ação de cobrança: o réu é demandado para quitar um débito no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas afirma que o autor lhe deve
R$ 10.000,00. A compensação, neste caso, é um fundamento de defesa,
e o réu poderá reconvir para pleitear os R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que ultrapassam o valor pleiteado pelo demandante na inicial.
Dobra legal em cobrança de dívida já paga: o réu, citado na ação
principal para pagamento de uma suposta dívida, apresenta o recibo
de pagamento integral. Assim, nos moldes do art. 940 do CC, aquele
que demandar por dívida já paga, deve indenizar em dobro.
Ação de despejo: o autor pleiteia o despejo do réu, que poderá contestar para afirmar que já pagou os valores pleiteados. Poderá também
reconvir, afirmando que pagou a mais e exigir a repetição do indébito.
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9.3 Legislação da reconvenção
CAPÍTULO VII
DA RECONVENÇÃO
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo
quanto à reconvenção.
§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.
§ 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.
§ 5º Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser
titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.
§ 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer
contestação.
(...)
Subseção II
Da Arguição de Falsidade
Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou
no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como
questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como
questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.
Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:
(...)
II – da autenticidade ou da falsidade de documento.
Seção V
Da Coisa Julgada
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem
força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial,
decidida expressa e incidentemente no processo, se:
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I – dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se
aplicando no caso de revelia;
III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para
resolvê-la como questão principal.
§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições
probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento
da análise da questão prejudicial.
Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da
parte dispositiva da sentença;
II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

9.4 A reconvenção deve ser elaborada na mesma peça ou separada da
contestação?
Para responder essa pergunta, pertinente analisar o Provimento CG 17/2016
SP: Proposta de Atualização em decorrência das Modificações promovidas pela Lei
13.105/2015 – CPC.
PROVIMENTO CG Nº 17/2016
Atualiza o Tomo I das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça O Desembargador MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS, Corregedor-Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO
a necessidade de atualização normativa dos Capítulos I ao XI (TOMO I) das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, diante da entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que revogou a Lei nº 5.869/73,
trazendo profundas alterações no sistema processual brasileiro; CONSIDERANDO
a função precípua da Corregedoria Geral da Justiça de orientar e superintender a
primeira instância; CONSIDERANDO o decidido no Processo nº 2015/65007;
RESOLVE:
Art. 1º As Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passam a vigorar
com as seguintes alterações: ...
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Art. 915. A contestação que contenha pedido reconvencional,
a reconvenção, a oposição, os embargos de devedor (à execução,
à execução fiscal, à adjudicação, à alienação ou à arrematação)
e os embargos de terceiro estão sujeitos a distribuição autônoma, por dependência, recebendo número de registro próprio,
sem prejuízo da vinculação da informação relativa à oposição
de embargos de devedor ao registro da respectiva execução para
efeito de expedição de certidão pelo ofício de distribuição.
Parágrafo único. Caso a contestação que contenha pedido reconvencional seja oferecida através do peticionamento intermediário, o ofício judicial determinará a sua distribuição, intimando-se a parte para que adote as providências cabíveis.

9.5 Cabe reconvenção em qualquer tipo de processo de conhecimento
Sim, não há óbice. Veja a doutrina:
A reconvenção tem cabimento em qualquer espécie de ação de conhecimento:
declaratória, constitutiva ou condenatória.2

9.6 Esquema da reconvenção
AO JUÍZO ... ou ... EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR
[autoridade em que já se processa a demanda]
Processo ...
RÉU, já qualificado, por seu advogado, que receberá intimações no
[endereço], nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO movida pelo AUTOR, já qualificado, vem, respeitosamente, à
Vossa Excelência, apresentar RECONVENÇÃO, com fundamento
no art. 343 do Código de Processo Civil, pelos motivos de fato e de
direito que se expõe:

2.

Angélica Arruda Alvim... [et al.] (coordenadores). Comentários ao código de processo civil. São Paulo:
Saraiva, 2016.
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I – DO CABIMENTO DA RECONVENÇÃO NO CASO CONCRETO
É admissível a apresentação da reconvenção, já que presentes seus
requisitos legais:
a) a pretensão do réu reconvinte é conexa com a demanda, já que o réu
também tem interesse na resolução do contrato, por inadimplemento
do autor, como demonstrará a seguir;
b) Este juízo é competente para a causa, por não se tratar de causa de
competência de órgão especial.
II – DOS FATOS
[Narrar os fatos, respondendo às questões: Como? Quando? Onde?
Por quê? Quanto? Para quê?
III – DO DIREITO
[Apresentar o fundamento jurídico do pedido, fazendo a relação entre os
fatos e sua qualificação jurídica de forma a apresentar como conclusão
a necessidade de ser atendida a pretensão do reconvinte]

IV – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a citação do autor-reconvindo, na pessoa de seu advogado, para responder aos termos da presente, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
b) a procedência da presente dos pedidos formulados na presente reconvenção, quais sejam, [nos termos do problema, conforme a pretensão
seja declaratória, constitutiva ou condenatória, lembrando que o pedido
deve ser certo e determinado, exceto nas hipóteses do art. 324, § 1º, do
Código de Processo Civil, em que se pode realizar pedido genérico];
c) a condenação do autor-reconvindo no ônus de sucumbência e honorários de advogado.
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V – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, consistentes nos documentos juntados, oitiva do réu em
depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícias e todas as que se
fizerem necessárias ao longo da presente demanda.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$... [conforme arts. 291 e 292 do Código
de Processo Civil]
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...

QUESTÕES DISSERTATIVAS

Responda as questões abaixo fazendo uma busca no índice alfabético-remissivo da legislação:
1)

Joaquina emprestou R$ 80 mil de André Jéferson, em espécie (firmando
o recibo) e mediante instrumento contratual escrito, fixando a obrigação de devolver/pagar o valor em 30.4.2018. No dia do vencimento,
André Jéferson recebeu em seu endereço Netto Silva que, em sendo
terceiro juridicamente interessado, propôs o pagamento do valor.
Qual não foi sua surpresa: André Jéferson se recusou a receber o valor,
alegando que só receberia de Joaquina. Em razão da recusa, Netto
Silva procurou você, como advogado(a), para informar-se a respeito
da medida judicial cabível para proteger o direito de Joaquina, sobretudo, em razão da mora. Netto Silva quer que você indique: 1) qual
solução judicial adequada para o caso? 2) informe se quem deve ajuizar
a demanda é somente Joaquina ou ele próprio (Netto Silva) poderia
ajuizar a ação cabível? Indique, também, o(s) efeito(s) jurídico(s) do
pagamento caso André Jéferson venha a receber a quantia, tudo devidamente fundamentado.
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2)

No tocante à classificação quanto ao conteúdo (ou efeito) da sentença
definitiva de procedência do pedido, discorra sobre a distinção entre
a ação declaratória incidental, quando proposta pelo réu, e a ação de
reconvenção.

CASO 1 – Peça Prático-Profissional

João Victor, marceneiro, afirmando ser credor, no importe de R$ 80.000,00, de
Pedro Antônio, proprietário de imóvel que fora reformado em prestação de serviços, conforme notas de prestação de serviços devidamente assinadas, razão pela
qual João Victor ajuizou a competente ação de cobrança na data de 1º de março do
ano corrente. Pedro Antônio foi citado na data de hoje para se defender no prazo
legal, com mandado cumprido e já juntado, sendo que o juiz deixou de designar
audiência de conciliação entre as partes ante a alta litigiosidade percebida, decorrente
da narrativa dos fatos. Entretanto, não obstante exista a dívida, Pedro Antônio é
também credor de João Victor no valor de R$ 100.000,00, em função de prejuízos
realizados na prestação de serviços, qual seja, a destruição de um lustre de cristal na
data da prestação de serviços, quando assinaram uma confissão de dívida que, agora,
já se encontra vencida e não quitada, sendo, portanto, exigível. Como advogado
de Pedro Antônio, elabore a peça cabível e date do último dia do prazo.

Caso 2 – Peça Prático-Profissional

Muriel Bowser Santos, brasileira, solteira, dirigia seu veículo na Av. Guedner, na cidade de Maringá-PR, quando sofreu uma batida, envolvendo o veículo de Jorge Floyd
da Silva. O acidente gerou a Muriel danos materiais estimados em R$ 60.000,00,
equivalentes ao conserto de seu automóvel. Jorge Floyd, por sua vez, também teve
parte de seu carro destruído, gastando R$ 15.000,00 para o conserto. Diante do
ocorrido, Muriel Bowser pagou as custas pertinentes e ajuizou ação condenatória
em face de Jorge Floyd, processo que recebeu o nº 234/2020 e foi distribuído para
a 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá do Estado do Paraná, com o objetivo de
obter indenização pelo valor equivalente ao conserto de seu automóvel, alegando
que Jorge Floyd teria sido responsável pelo acidente, por dirigir acima da velocidade
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permitida. Muriel Bowser informou, em sua petição inicial, que não tinha interesse
na designação de audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito contato
extrajudicial com Jorge Floyd, sem obter êxito nas negociações. Muriel Bowser deu
à causa o valor de R$ 5.000,00. Jorge Floyd recebeu a carta de citação do processo
pelo correio, no qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação, e procurou
você, como advogado(a), para representar seus interesses. Ele está certo de que a
responsabilidade pelo acidente foi de Muriel Bowser, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência, e que ultrapassou o sinal vermelho.
Entende que, no pior cenário, ambos concorreram para o acidente, porque, apesar
de estar acima do limite de velocidade (cinco por cento), Muriel Bowser teve maior
responsabilidade, pelos motivos expostos. Aproveitando a oportunidade, Jorge
Floyd pretende obter de Muriel Bowser indenização em valor equivalente ao que
dispendeu pelo conserto do veículo. Jorge Floyd não tem interesse na realização de
conciliação. Questão: Como advogado(a) de Jorge Floyd, elabore a petição que
resolva a questão para sua defesa, com os requisitos e respectivas fontes de direito em
lei. A citação de Jorge Floyd ocorreu na data de ontem e foi juntado o comprovante
aos autos hoje (terça-feira).
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10. EXCEÇÃO OU INCIDENTE
DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO

10.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Juiz da causa (CPC, art. 146).

PARTES

EXCIPIENTE (quem propõe e assume a posição de autor da exceção)
EXCEPTO (o próprio juiz ou desembargador1 – CPC, arts. 144 e
145 – Ministério Público ou perito e demais auxiliares da justiça
(CPC, art. 148), em suma, aquele a que se objetiva excluir da relação
processual nos moldes do art. 146 do CPC).

FUNDAMENTO LEGAL

CPC, arts. 144 e ss.

FATOS

Apenas narrar fatos relativos ao impedimento ou suspeição. Não
confundir com os fatos da ação.

DIREITO OU
FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA

Tem cabimento em uma das hipóteses dos arts. 144 e 145 do CPC.

PEDIDO

Recebimento e processamento da exceção ou incidente processual
para que seja declarado o impedimento (ou suspeição, conforme o
caso) do EXCEPTO, remetendo os autos a seu substituto legal e, no
caso de juiz ou promotor ou, se perito, deve-se requerer a nomeação
de outro em substituição. No caso de juiz não se declarar impedido
ou suspeito ao receber o incidente, não determinando a remessa ao
substituto legal, queira apresentar suas razões e ordenar a remessa do
incidente ao tribunal, na forma do art. 146, § 1º, do CPC.

REQUERIMENTO

Protestar por provas.

VALOR DA CAUSA

Não há proveito econômico a ser buscado. Não existe valor da causa.

DATA FATAL

15 dias úteis do conhecimento do fato (CPC, art. 146 c/c 219).

1.

Desembargador, no exercício de suas atribuições, pode sofrer incidente de suspeição ou impedimento.
Neste caso vai endereçada ao Tribunal a que está vinculado. Em sendo necessária a remessa, será para
o STJ.
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10.2 Esquema de incidente de suspeição ou impedimento
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR [autoridade perante a
qual já se processa a demanda]
Processo n. ...
NOME DO EXCIPIENTE, já qualificado nos autos da AÇÃO ....,
número do processo em epígrafe, em que contende em face de NOME
DO EX ADVERSO, já qualificado nos autos, vem, à presença de Vossa
Excelência, com elevado acatamento, com fundamento nos arts. 144
ou 145 [ESCOLHER] do novo Código de Processo Civil, arguir
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO [ESCOLHER]
Deste MM. Juízo (ou outro, conforme o caso), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
FATOS
O autor propôs ação de XXX em face da ré, sendo que foi distribuída
em XXX para a vara XXX. Recebida a petição pelo juízo, foi realizada
a citação em XXX e a ré apresentou contestação em XXX.
Ao examinar a contestação para elaborar as contrarrazões, verificou-se
que a ré é defendida pelo escritório XXX.
O respeitado escritório consta em seu quadro societário a advogada
Beltrana de tal – que é irmã/amiga íntima da Juíza XXX titular da vara
XXX e responsável pelo processo.
Neste sentido, configurada está a hipótese do presente incidente. Vejamos as razões jurídicas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
IMPEDIMENTO
Tal situação configura impedimento para a eminente juíza exercer suas
funções no processo, como consta no art. 144 do CPC:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas
funções no processo: (...) III – quando nele estiver postulando, como
defensor público, advogado ou membro do Ministério Público,
seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo
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ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
(...) § 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica
no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia
que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente
a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente
no processo.

SUSPEIÇÃO
Tal situação configura suspeição para a eminente juíza exercer suas
funções no processo, como consta no art. 145 do CPC:
Art. 145. Há suspeição do juiz: I – amigo íntimo ou inimigo de
qualquer das partes ou de seus advogados;

Destaca-se que o autor tomou conhecimento dos fatos na data de
XXX, sendo assim a presente petição tempestiva, nos termos do art.
146 do CPC.
PEDIDOS
Diante do exposto requer:
a) O reconhecimento do impedimento/da suspeição, e a remessa dos
autos ao substituto legal, nos termos do art. 146 § 1º, do CPC.
b) Alternativamente, caso não reconheça do impedimento/suspeição a
remessa dos autos apartados ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos
do art. 146 § 2º, do CPC.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental e testemunhal, a qual o rol apresenta
a seguir.
Termos em que pede deferimento.
Cidade (UF), data.
________________________
Advogado
OAB/UF XXXX
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10. Exceção ou incidentede impedimento ou suspeição

Rol de Testemunhas:
1. Nome.../ RG.../Endereço...
2. Nome.../ Rg.../Endereço...

JURISPRUDÊNCIA
ACIDENTÁRIA – NOMEAÇÃO DE MÉDICO PARA PERÍCIA – ARGUIÇÃO
DE SUSPEIÇÃO – QUEBRA DE CONFIANÇA E COMPROMETIMENTO DE
IMPARCIALIDADE CONFIGURADOS – EXCEÇÃO ACOLHIDA. “Vislumbrando-se configurados no caso concreto a quebra de confiança e o comprometimento da
imparcialidade, de rigor o acolhimento da exceção de suspeição”. (TJSP. 223427887.2015.8.26.0000. Agravo de Instrumento/Auxílio-Doença Acidentário. Rel. Luiz De
Lorenzi. São José dos Campos. 16ª Câmara de Direito Público, j. 30.5.2017. DJ 31.5.2017).

ACIDENTÁRIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. Caso em que, além da
existência de decisão judicial contra o perito por ato de improbidade administrativa,
há ainda, em sede de mandado de segurança, controvérsia acerca da relação de crédito/
débito verificada entre ele e o INSS. Situação abrangida pelo disposto no art. 135, inciso
II, c.c. o art. 138, inciso III, ambos do CPC, havendo de se ter por fundada a suspeição
arguida Exceção acolhida Recurso provido. (TJSP. 0018753-88.2012.8.26.0000. Agravo
de Instrumento - Auxílio-Acidente (Art. 86). Rel. Cyro Bonilha. São José dos Campos. 16ª
Câmara de Direito Público, j. 4.9.2012. DJ 16.9.2012).

QUESTÕES DISSERTATIVAS

Responda as questões abaixo fazendo uma busca no índice alfabético-remissivo da legislação:
1) Quanto aos defeitos do negócio jurídico, diferencie dolo e erro.
2) Quanto à fraude, diferencie fraude à execução e fraude contra credores.

Dolo e erro são defeitos do negócio jurídico, entretanto, o erro prescinde da participação
ativa da parte que se beneficia do erro, enquanto o dolo precisa do aspecto subjetivo
trazido pela indução no erro. Basicamente, o dolo é o erro induzido. A definição de dolo
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prevista no art. 145 do CC. Em se tratando de dolo principal ou essencial, ele pode resultar em anulabilidade. Em caso de dolo acidental, pode dar causa à indenização. Isto se
diferencia nos arts. 145 e 146 ambos do CC. Logo, nem todo dolo causa anulabilidade,
apenas se for essencial. O dolo acidental não afeta o negócio nos seus termos essenciais,
de modo que ele seria realizado, mas o seria em outros termos. Já o dolo essencial afeta
de tal forma o consentimento que o negócio não teria sido feito, não fosse o agir doloso.
Isto os diferencia com base nos arts. 145 e 146 ambos do CC. Sim, o dolo por omissão é
viável quando houver o chamado silencio intencional que consiste em omitir dado sem o
qual o negócio não teria sido realizado. Ou seja, o dolo por omissão é relevante se revestir
a qualidade de dolo essencial. A regra do art. 147 do CC prevê essa modalidade. O dolo
bilateral ocorre quando ambas as partes agem de forma dolosa, de modo a que nenhuma
possa alegar o defeito por conta da vedação de valer-se da própria torpeza. Isso se contêm
no disposto do art. 150 do CC.
CASO 1

Rodrigo Castro ajuizou ação acidentária em face do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, devido à redução de sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente in itinere ocorrido em 24.08.2000. Quando conduzia sua motocicleta
para o local de trabalho, envolveu-se em colisão e sofreu fratura exposta na mão
esquerda. Postulou da autarquia o pagamento de auxílio-acidente, citação regular.
Em contestação nos autos, foi determinada a realização de prova pericial, nomeado
Joaquim Simplício como perito e sobreveio laudo às fls.120/130. Ocorre que, na
data de hoje, foi constatada a falta de isenção profissional do perito nomeado para
se manifestar em lides acidentárias, ante o ajuizamento de mandado de segurança
contra a autarquia para desbloqueio de honorários periciais, originado na condenação do referido perito pela prática de improbidade administrativa, cuja sentença foi
confirmada pelo TJSP. O print do processo comprova essa situação. Como advogado
do INSS, indique a peça cabível e seu fundamento, informe também o último dia do
prazo e qual o pedido cabível.
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11. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

11.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Juiz da causa (art. 46 e ss. c/c art. 509 e ss. do CPC).

PARTES

AUTOR / RÉU

FATOS

Narrar a decisão transitada em julgado.

FUNDAMENTO LEGAL

Da liquidação – arts. 509 a 512 do CPC
Liquidação por arbitramento (se houver necessidade de perícia) – art.
509, I e 510 – ex.: condenação em devolução de diferenças de planos
econômicos em conta bancária.
Liquidação pelo procedimento comum (há necessidade de alegar e
provar fato novo para apurar o quantum, mas o objeto já foi decidido – art. 509, II e 511 – ex.: condenação em despesas médicas e
hospitalares em cirurgias sucessivas).
A liquidação será nos mesmos autos, salvo se houver parte líquida
e parte ilíquida, sendo que, sobre a parte ilíquida parcial, caberá
liquidação em autos apartados – art. 509, § 1º.
Liquidação por simples cálculos vai direto para o cumprimento de
sentença, não necessitando do procedimento de liquidação – art.
509, § 2º.

PEDIDO

Procedência para atribuição de liquidez a obrigação contida no título,
para que, após a sua apuração, seja dado seguimento aos autos – art.
523 do CPC;
Sucumbência.

REQUERIMENTOS

Citação/intimação na pessoa do advogado – art. 515, § 1º, do CPC.
Provas.

VALOR DA CAUSA

Mesmas regras da petição inicial, com base no proveito econômico
buscado.
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11.2 Outras liquidações previstas no CPC
11.2.1 Recurso cabível contra decisão de liquidação de sentença
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

11.2.2 Liquidação para apurar o valor das perdas e danos em obrigação de fazer
Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado,
é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em
que se converterá em indenização.
Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

11.2.3 Liquidação para apurar o valor das perdas e danos em obrigação de
não fazer
Art. 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá
ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por
perdas e danos.
Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o
procedimento de execução por quantia certa.

11.2.4 Liquidação na litigância de má-fé (indenização pelo dano processual)
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de
má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou
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solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa
poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja
possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento
comum, nos próprios autos.

11.2.5 Da liquidação da indenização pelo prejuízo causado pela efetivação da
tutela de urgência
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar
à parte adversa, se:
I – a sentença lhe for desfavorável;
II – obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os
meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;
III – ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese
legal;
IV – o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão
do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a
medida tiver sido concedida, sempre que possível.

11.2.6 Da liquidação para apurar valor de indenização pelos efeitos da sentença
reformada ou invalidada
Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação
consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação
de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão
como título constitutivo de hipoteca judiciária.
§ 1º A decisão produz a hipoteca judiciária:
I – embora a condenação seja genérica;
II – ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da
sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor;
III – mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo.
§ 2º A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação
de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de
demonstração de urgência.
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§ 3º No prazo de até 15 (quinze) dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a
intimação da outra parte para que tome ciência do ato.
§ 4º A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o
credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em
relação a outros credores, observada a prioridade no registro.
§ 5º Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa,
pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da
garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos
próprios autos.

11.2.7 Liquidação para apuração dos haveres em ação de dissolução parcial
de sociedade
Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância
da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de
liquidação.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas
segundo a participação das partes no capital social.
§ 2º Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a
liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.
Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:
I – fixará a data da resolução da sociedade;
II – definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no
contrato social; e
III – nomeará o perito.
§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.
§ 2º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo
espólio ou pelos sucessores.
§ 3º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.
Art. 605. A data da resolução da sociedade será:
I – no caso de falecimento do sócio, a do óbito;
II – na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;
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III – no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do
sócio dissidente;
IV – na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e
na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que
dissolver a sociedade; e
V – na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de
sócios que a tiver deliberado.
Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá,
como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado
em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da
resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de
igual forma.
Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização
de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades.
Art. 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem
ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do
início da perícia.
Art. 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio,
ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o
capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração
como administrador.
Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados
e aos juros contratuais ou legais.
Art. 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos
conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos
do § 2º do art. 1.031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

11.2.8 Liquidação para apuração do valor da coisa em execução para entrega
de coisa certa (ou incerta, subsidiariamente: art. 813)
Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos,
o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue,
não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.
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§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua
avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.
§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

11.2.9 Da liquidação em execução de obrigação reconhecida em julgamento
antecipado do mérito (autos suplementares)
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais
dos pedidos formulados ou parcela deles:
I – mostrar-se incontroverso;
II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art.
355.
§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a
existência de obrigação líquida ou ilíquida.
§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.
§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a
execução será definitiva.
§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente
o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.
§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo
de instrumento.

11.3 Esquema da liquidação
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ª
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE ______________ – ESTADO
Distribuição por dependência aos autos
nº (número da ação originária), de (tipo da ação)
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(nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da identidade nº
(número da identidade civil, registro em entidade de classe, cédula de estrangeiro
etc.), e do CPF nº (número do cadastro junto à Receita Federal para pessoa física), endereço eletrônico (emaildoautor@site.com.br), residente e domiciliado na
(endereço completo com CEP inclusive), vem, mui respeitosamente à presença
de Vossa Excelência por procurador constituído, com base no contido no art.
509, I e seu § 1º, art. 318 e seguintes do Código de Processo Civil, requerer processamento de
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
por arbitramento
em face de (dados do réu, neste exemplo é uma pessoa jurídica), pessoa jurídica
de direito privado, inscrição CNPJ nº (número do CNPJ), estabelecida na
(endereço completo com CEP inclusive), o que faz com base nos fatos e fundamentos a seguir:

1 – OS FATOS
1.1 O TÍTULO JUDICIAL
O requerente possui em seu favor título judicial havido nos autos principais de
(nome da ação originária da sentença), o qual na parte dispositiva em primeiro grau
estabeleceu:
(transcrição e, se possível, cópia da imagem das decisões de primeiro, segundo e, se
houver, terceiro graus, que definiram o mérito inclusive dos embargos de declaração
que tiveram procedência e alteraram pontos das decisões)
Em sede de segundo grau de julgamento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
(indicar a origem da Corte Estadual) houve por bem em (julgar pela manutenção/
alteração/aumento/diminuição da decisão de primeiro grau, nos seguintes termos).
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A decisão do (TJ/STJ/STF) que transitou em julgado conforme cópia da certidão
de trânsito em julgado em anexo – conteve uma parte líquida, qual seja a que
mandou pagar a quantia de R$ (aqui se houver uma parte líquida da sentença
deve ser mencionada, se não houver passa-se diretamente ao item “1.2” seguinte)
com atualização por juros e correção monetária conforme critérios apresentados
na r. Sentença.
Esta parte líquida da r. Sentença segue nesta mesma data para Cumprimento de
Sentença, em pedido distribuído a este mesmo douto juízo.
Já a outra parte demanda a devida liquidação, a ser realizada na modalidade “por
arbitramento”, o que se segue.
2 – DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A liquidação “por arbitramento” tem lugar conforme art. 509 do novel Código de
Processo Civil, em seu inciso I:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do
devedor:
I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

No caso concreto em tela, para se apurar perfeitamente o máximo do valor atualizado do bem objeto da lide, de modo a dar íntegro cumprimento à r. Sentença, há
que se obter (aqui se especifica o que se pretende alcançar com o arbitramento, que
seguirá o procedimento da prova pericial de exame/vistoria/avaliação) mediante
arbitramento em face da natureza do objeto.
Com efeito, a nova lei processual civil determina que conforme a natureza do objeto
da liquidação (neste caso obter o valor máximo atual do bem objeto da ação indenizatória de origem), este procedimento deverá ser feito por arbitramento, ou seja, por
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fixação judicial do valor após colheita de pareceres ou outros documentos elucidativos necessários (por exemplo avaliações por profissionais do mercado imobiliário).
Caso entenda o Magistrado não ser possível decidir de plano, poderá ainda, se valor
de laudo pericial de (indicar aqui a modalidade de perícia que se pretende realizar,
de exame/vistoria/ou avaliação).
Portanto, o valor líquido da decisão final vista na ação originária, a constituir o título
executivo judicial, só se conhecerá após informação nos autos, seja pelas partes, seja
por perito nomeado pelo juízo, à luz do que determina o texto legal em vigência
abaixo transcrito para melhor ilustração do fundamento jurídico:
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as
partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento
da prova pericial.

Qual seria o valor líquido da obrigação estabelecida no decisum? A necessidade
de (novamente mencionar a modalidade de perícia: exame/vistoria/avaliação),
dentro do contexto dos autos, é imperiosa para se arbitrar o quantum definitivo,
razão pela qual se adequa ao preceito legal do art. 509, I, do Código de Processo
Civil.
3 – DO PEDIDO
Após o exposto, para liquidação da r. Sentença em comento, o requerente pleiteia:
a) Seja recebida a presente liquidação de sentença, autuada e apensada aos autos de
origem mencionados no preâmbulo;
b) Sejam, após, as partes intimadas para apresentação de pareceres ou documentos
elucidativos, de modo a sustentar o valor que entendem devido;
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c) Pretende provar o valor líquido da r. Sentença no que tange à (indicar aqui o
objeto da liquidação) mediante laudos privados de avaliação a serem colhidos (por
exemplo “no mercado imobiliário local”, etc.);
d) Ante a faculdade prevista no inciso VII do art. 319 do CPC, o autor opta por
NÃO realizar audiência prévia de conciliação ou mediação;
e) Dá à causa o valor de R$ (indicar um valor de causa, que pode ser de mera alçada
ou pode indicar o valor que se entende por líquido, se já houver esta possibilidade
de indicação);
Termos em que
pede deferimento.
(local e data)
(nome do advogado)
(número da OAB/Estado)

11.4 Modelo – Liquidação de Sentença por arbitramento
AO JUÍZO DA... VARA CÍVEL DA COMARCA DE ....
Distribuição por dependência
autos n..., de Ação de Usucapião
ANTÔNIO JOSÉ, já qualificado, atuando em causa própria, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com base no contido no art. 509, I e seu § 1º,
art. 318 e seguintes da Código de Processo Civil, requerer processamento de
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LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA por arbitramento
em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o n..., com sede na Rua..., n..., bairro...,
Município de...., Estado de...., CEP...., com endereço eletrônico e-mail..., o que faz
com base nos fatos e fundamentos a seguir:
1 – DOS FATOS
O requerente possui em seu favor título judicial havido nos autos principais de Ação
de Usucapião coletiva. Em sede de segundo grau de julgamento, o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de..., julgou pelo complemento da decisão de primeiro grau,
declarando o direito à fixação dos honorários de advogado, determinando também
que a Ré realize o pagamento dos honorários devido aos Autores da ação principal
serem pobres. Além disso, esse Tribunal determinou que fosse procedida a apuração
do valor na vara de origem, qual seja, no juízo de primeiro grau que foi omisso no
arbitramento dos honorários advocatícios.
No entanto, os honorários referentes a essa ação coletiva envolvendo 12 Requerentes
estão ilíquidos. Por isso, requer-se a liquidação deste montante.
2 – DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A liquidação por arbitramento encontra fundamento no art. 509 do Código de
Processo Civil, em seu inciso I:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do
credor ou do devedor:
I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da
liquidação;

No caso em tela, para se apurar perfeitamente o máximo do valor atualizado do bem
objeto da lide, de modo a dar íntegro cumprimento à r. Sentença, há que se obter a
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11. Liquidação de sentença

porcentagem equivalente aos honorários advocatícios e deduzir essa parte do valor
total da causa mediante arbitramento em face da natureza do objeto.
Com efeito, a nova lei processual civil determina que, conforme a natureza do
objeto da liquidação, este procedimento deverá ser feito por arbitramento, ou seja,
por fixação judicial do valor após colheita de pareceres ou outros documentos elucidativos necessários.
Portanto, o valor líquido da decisão final vista na ação originária, a constituir o título
executivo judicial, só se conhecerá após informação nos autos seja pelas partes, seja
por perito nomeado pelo juízo, à luz do que determina o texto legal em vigência,
abaixo transcrito para melhor ilustração do fundamento jurídico:
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as
partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento
da prova pericial.

3 – DO PEDIDO
Após o exposto, para liquidação da r. Sentença em comento, o requerente:
a) Seja recebida a presente liquidação de sentença, autuada e apensada aos autos de
origem mencionados no preâmbulo;
b) Sejam, após, as partes intimadas para apresentação de pareceres e/ou documentos
elucidativos, de modo a sustentar o valor que entendem devido;
c) Ao final, requer seja arbitrado os honorários definitivos, por sentença, liquidando
o valor da condenação, que se sugere seja em 20% do benefício econômico aferido
pelos vencedores da causa patrocinada na origem, admitindo-se a gradação em
condenações de responsabilidade da Fazenda Pública (art. 85, §§ 2º e 3º, do Código
de Processo Civil);
d) Pretende provar o valor líquido da r. Sentença no que tange ao direito aos honorários advocatícios mediante prova documental, laudo privados de avaliação, entre
outros;
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e) Ante a faculdade prevista no art. 319, VII, do CPC, o Autor opta por NÃO realizar
audiência prévia de conciliação ou mediação;
Dá à causa o valor de R$ ....
Termos em que, pede deferimento.
Local e data,
Antônio José
OAB-UF

Caso 1 – Peça Prático-Profissional

Antônio José, advogado, ganhou processo coletivo para 12 clientes (Zefinha Silva
e Outros), referente a ação de usucapião. Ocorre que o juiz de primeiro grau foi
omisso no arbitramento dos honorários advocatícios. Em grau de recurso, obteve a
decisão favorável para declarar o direito à fixação dos honorários de advogado, sendo
que o Tribunal de Justiça determinou que a Fazenda Pública do Estado do Paraná
efetuasse o pagamento dos honorários em face dos Autores serem pobres. O Tribunal determinou que fosse procedida a apuração do valor devido na vara de origem.
Questão: Você é o Antônio José e pretende cobrar os honorários advocatícios, mas
esses honorários estão ilíquidos. Elabore a peça cabível.
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12. INTERDITOS POSSESSÓRIOS

12.1 Estrutura básica
REQUISITOS

CPC, arts. 319 e 320.

COMPETÊNCIA

CPC, art. 46. Se o objeto for móvel, foro do domicílio do réu.
CPC, art. 47. Se o objeto for imóvel, competência da situação
da coisa.

PARTES

Autor e Réu.
Haverá litisconsórcio necessário com o cônjuge do autor ou do
réu nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
(art. 73, § 2º, do CPC)

HIPÓTESE
DE CABIMENTO

Observar as particularidades do rito especial, com subsidiariedade
do procedimento comum. As hipóteses abrangem ações que se
destinam à defesa da posse, sejam petitórias e possessórias.
Lesões Possessórias:
Ameaça – Menos grave. Ação de Interdito Proibitório;
Turbação – Ação de Manutenção de Posse;
Esbulho – Mais grave. Ação de Reintegração de Posse.

FATOS

Narrativa do ocorrido.

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com base
na legislação, na doutrina e na jurisprudência. CF, normas de
Direito Empresarial e arts. 554 e ss. do CPC e 1.210 e ss. do
CC. As ações possessórias podem ser de força nova, caso em que
seguirá o rito especial previsto no CPC; ou de força velha, caso em
que seguirá o rito comum ordinário, nos termos do art. 558 do
CPC. Liminar (art. 562 do CPC). Em resumo, deve-se articular
a posse à situação de turbação, esbulho ou ameaça e a necessidade
da providência de ser mantido na posse, reintegrado na posse ou
impedir a concretização da ameaça e indenizar prejuízos.
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12. Interditos possessórios

PEDIDO E
REQUERIMENTOS

a) Citação para comparecimento na audiência ou para apresentar
defesa em 15 dias sob pena de revelia e confissão. Deverá o
autor dizer se optará ou não pela audiência de conciliação - art.
319, VII, do CPC);
b) Pedido liminar (para as possessórias de força nova), com ou
sem justificação prévia;
c) Procedência no mérito (para manter na posse, reintegrar ou
expedir mandado proibitório com cominação de multa) e confirmação dos efeitos da liminar na sentença caso haja menção
aos prejuízos (perda da posse, realização de construção ou de
plantação).
d) Sucumbência;
– PROVAS: protestar por todos os meios admitidos e especificar prova testemunhal, documental, pericial, depoimento
pessoal da parte contrária, expedição de ofícios, juntada ulterior de documentos novos e inspeção judicial (quando cabível);
– OUTROS REQUERIMENTOS:
 Justiça gratuita ao réu, se for o caso (art. 99 do CPC);
 Tramitação prioritária – doença grave ou idoso (1.048,
I, do CPC);
 Citação do denunciado (do alienante para evicção; do
obrigado a indenizar em regresso por contrato ou lei) – art.
126 do CPC;
 Citação de fiadores e devedores solidários (art. 131 do CPC).

VALOR DA CAUSA

CPC, arts 291 a 293. Valor do bem + prejuízos, se for o caso.

12.2 Características importantes referentes às possessórias
–
–
–

Fungibilidade, art. 554 do CPC;
Cumulação de pedidos (condenação em perdas e danos + frutos) – art.
555 do CPC;
Caráter dúplice das possessórias (o réu pode pedir a proteção possessória a seu favor na contestação e pedir indenização pelos prejuízos, sem
necessidade de reconvenção) – art. 556 do CPC.
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12.3 Ação de interdito proibitório
Para evitar a turbação ou o esbulho, pode ser requerido mandado proibitório
para que se comine ao réu pena pecuniária, para não transgredir o preceito. As regras
processuais referentes à Ação de Manutenção e Reintegração de posse se aplicam
também à Ação de Interdito Proibitório (arts. 567 e 568 do CPC).
QUESTÃO DISSERTATIVA

Pedro ajuizou ação de reintegração de posse, com base em efetivo esbulho em sua
posse. O juiz, em sentença, verificou a inexistência de elementos do esbulho, extinguindo o feito por ajuizamento errôneo, sendo que o certo seria turbação, o que
daria ensejo à propositura de ação de manutenção de posse. Pergunta-se: o juiz está
correto em sua sentença? A decisão do juiz poderia se modificar dependendo se a
possessória fosse de força nova ou força velha e qual a diferença procedimental em
sendo posse nova ou velha? Explique e fundamente suas respostas.
CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Joaquim Francisco, possui como dono e usuário uma fazenda em Maringá (PR).
No dia 10.2.2018 foi surpreendido, pela manhã, com uma barraca montada em
frente à sua propriedade, já com uma família morando ali e fixando residência. Duas
semanas após, chegam nas imediações da fazenda mais três famílias. Depois de um
mês, forma-se um acampamento com mais de quarenta famílias. Todos ostentam
bandeiras do Movimento Sem Moradia. Joaquim Francisco sabe que as fazendas da
localidade, em sua maioria, já tiveram invasões dessa natureza. Joaquim Francisco
está com receio de sofrer perda de sua posse. Joaquim Francisco é domiciliado em
Quixadá (Ceará) e contrata você, como advogado.

QUESTÃO: Elabore a peça judicial cabível.

12.4 Modelo – Reintegração/Manutenção de Posse
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ...ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ou
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ...ª VARA
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ...
AUTOR, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., RG n. ... e CPF n. ..., endereço
eletrônico..., residente e domiciliado no endereço...
ou
AUTOR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n. ... com sede no endereço..., endereço eletrônico..., representada por seu
administrador Sr. ... nacionalidade, estado civil..., portador da cédula de identidade
RG n. ..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. ...,
Pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações no endereço..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar a presente
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE/MANUTENÇÃO DE POSSE,
fundamentada nos arts. 560 e seguintes, Código de Processo Civil, em face de RÉU,
nacionalidade, profissão, estado civil, RG n. ... e CPF n. ..., endereço eletrônico...,
residente e domiciliado no endereço
ou
RÉU, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
o n. ..., endereço eletrônico..., com sede no endereço..., pelas razões de fato e de
direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narração dos fatos que apontem a posse do autor (deve haver a descrição do bem),
turbação ou esbulho praticado pelo Réu ou pelos réus, data da turbação ou do esbulho e continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda
da posse, na ação de reintegração, caso haja, menção aos prejuízos, risco de novo
esbulho, realização de construção ou de plantação]
II – DO DIREITO
[Demonstração do direito à proteção possessória do autor e dos direitos à indenização, multa cominatória ou desfazimento de construção ou plantação, se cabível]
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III – DA LIMINAR
[Tendo-se em vista que o esbulho/turbação ocorreu em..., ou seja, a menos de ano
e dia, é cabível o deferimento da liminar]
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se:
a) o deferimento da reintegração/manutenção na posse liminarmente, sem a oitiva
da parte contrária, com ou sem designação de audiência de justificação prévia;
b) após a apreciação da liminar, a determinação da citação do réu para apresentar a
defesa que entender cabível, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
c) a procedência do presente pedido para reintegrar/manter o autor na posse do
bem (e indenizar o autor dos danos causados e/ou preceito cominatório para evitar
nova ofensa à posse);
d) a condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como ao
ressarcimento das despesas processuais.
V – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
pelos documentos que acompanham a presente, documentos novos, depoimento
pessoal do réu, oitiva de testemunhas a ser oportunamente arroladas, perícias, e
demais meios que se fizerem necessários ao longo da demanda.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$...
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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12.5 Modelo – Interdito Proibitório
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO/JUIZ FEDERAL DA ...VARA CÍVEL DA COMARCA DE/DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE...
AUTOR, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., RG n. ... e CPF n. ..., endereço
eletrônico..., residente e domiciliado no endereço...
ou
AUTOR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n. ... com sede no endereço..., endereço eletrônico..., representada por seu
administrador Sr. ... nacionalidade, estado civil..., portador da cédula de identidade
RG n. ..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. ...,
Pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações no endereço..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar o presente
INTERDITO PROIBITÓRIO,
fundamentada nos arts. 567 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de
RÉU, nacionalidade, profissão, estado civil, RG n. ... e CPF n. ..., endereço eletrônico..., residente e domiciliado no endereço
ou
RÉU, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
o n. ..., endereço eletrônico..., com sede no endereço..., pelas razões de fato e de
direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narração dos fatos que apontem a posse do autor (deve haver a descrição do bem),
a ameaça fundada de turbação ou esbulho praticado pelo réu ou pelos réus e, se o
caso, menção a prejuízos]
II – DO DIREITO
[Demonstração do direito à proteção possessória do autor e dos direitos a indenização, multa cominatória ou desfazimento de construção ou plantação, se cabível]
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III – DA LIMINAR
Tendo-se em vista que a ameaça ocorreu em..., ou seja, a menos de ano e dia, é cabível
o deferimento da liminar.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se:
a) o deferimento de ordem para afastar a ameaça à posse do autor, sem a oitiva da
parte contrária, com ou sem designação de audiência de justificação prévia;
b) após a apreciação da liminar, a determinação da citação do réu para apresentar a
defesa que entender cabível, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
c) a procedência do presente pedido, para afastar a ameaça à posse do Autor;
d) a condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como ao
ressarcimento das despesas processuais.
V – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
pelos documentos que acompanham a presente, documentos novos, depoimento
pessoal do réu, oitiva de testemunhas a ser oportunamente arroladas, perícias, e
demais meios que se fizerem necessários ao longo da demanda.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$ ...
Termos em que,
Pede deferimento.
Local e data.
Advogado...

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 133

09/07/20 15:21

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 134

09/07/20 15:21

13. AÇÃO DE DESPEJO
(RITO ESPECIAL NÃO REGULADO NO CPC [LEI 8.245/1991])

13.1 Estrutura básica
REQUISITOS

arts. 319 e 320 do CPC e Lei 8.245/1991.

COMPETÊNCIA

Art. 58 da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Competência
da situação da coisa (imóvel), salvo eleição de foro.

PARTES

Autor e Réu.
Haverá litisconsórcio na pluralidade de locadores e/ou locatários
e fiadores.

Retomada do imóvel pelo locador.
a) Denúncia cheia: há descumprimento por parte do locatário de
obrigações contratuais ou legais (por acordo, infrações legais
ou do contrato, falta de pagamento de encargos ou aluguel,
para reparos urgentes, extinção do contrato de trabalho) – arts.
9º, 23 e 47, II, da Lei 8.245/1991;
HIPÓTESE DE CABIMENTO
b) Denúncia vazia: não há descumprimento de qualquer dever
por parte do locatário, mas há a ocorrência de hipótese prevista
em lei – expiração do contrato, pedido para uso próprio ou
contrato vigente por mais de 5 anos (arts. 46, § 2º e 47, V, da
Lei 8.245/1991).
FATOS

Narrativa do ocorrido.

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA/ CUMULAÇÃO

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com base na
Lei 8.245/1991, na doutrina e na jurisprudência. Demonstração
da existência de hipótese de denúncia cheia ou de denúncia vazia.
Comporta o despejo a cumulação com a cobrança de aluguéis
e acessórios de locação. Neste caso, será citado o locatário para
responder ao pedido de rescisão, e o locatário e os fiadores para
responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentados,
com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito. Se houver
sublocação, deverá haver a intimação do sublocatário, que poderá
integrar a lide como assistente (art. 59, § 2º, da Lei 8.245/1991).
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PEDIDO E
REQUERIMENTOS

a) Citação para purgar a mora em 15 dias (se for cumulada com
cobrança e o locatário não utilizou esse benefício nos últimos
24 meses – art. 62, parágrafo único, da Lei 8.245/1991 ou
para apresentar defesa no mesmo prazo de 15 dias, sob pena
de revelia e confissão. Deverá o autor dizer se optará ou não
pela audiência de conciliação – art. 319, VII, do CPC)
b) Pedido liminar (para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada
a caução no valor equivalente a três meses de aluguel nas
hipóteses estabelecidas no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/1991);
c) Procedência no mérito para confirmação dos efeitos da liminar
na sentença; caso haja, concedendo o pedido para decretação
do despejo e, se houver cobrança, condenar os réus no pagamento dos valores devidos, ordem expressa para ingresso
na residência, nos termos da parte final do art. 212, § 3º, do
CPC, para cumprimento do despejo e condenação nas custas
processuais e honorários de advogado.*Pode ser pedida a
rescisão do contrato.
d) Sucumbência, protesto por provas, demais requerimentos
(custas, prioridade, citação de fiador, juntada da memória de
cálculo no caso de cobrança).

VALOR DA CAUSA

Regra geral: 12 vezes o valor do aluguel + cobrança de aluguéis +
acessórios da locação, em caso de cumulação de pedidos (arts. 58,
III c/c/ 62 da Lei 8.245/1991). No caso de relação de emprego,
será 3 vezes o salário vigente à época do ajuizamento (art. 47, II,
da 8.245/1991).

13.2 Observações importantes
– EFEITOS DO NÃO REQUERIMENTO LIMINAR: se não
deferida a liminar ou não requerida, seguirá o procedimento comum
ordinário e, julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a
expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta)
dias para a desocupação voluntária, salvo se a sentença for proferida há
mais de 4 (quatro) meses da citação ou oriundo de contrato prorrogado
ou acordo para desocupação, infração, reparos urgentes ou falta de
pagamento, em que a desocupação será de 15 dias – art. 63, § 1º, da
Lei 8.245/1991.
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– DISPOSIÇÃO ESPECIAL DE 6 (SEIS) MESES PARA DESOCUPAÇÃO: nas ações fundadas em contrato prorrogado (art. 46, § 2º,
da LI), uso próprio ou demolição e edificação licenciadas pelo Poder
Púbico (art. 47, III e IV, da LI), se o locatário, no prazo da contestação,
manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz
acolherá o pedido fixando prazo de seis meses para a desocupação,
contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas
custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dado
à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará
isento dessa responsabilidade; caso contrário, será expedido mandado
de despejo – art. 61 da LI.
– DISPOSIÇÃO ESPECIAL DE 1 (UM) ANO PARA DESOCUPAÇÃO: tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias
oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e
fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas
devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no
inciso IV do art. 9º (realização de reparos urgentes) ou no inciso II do
art. 53 (proprietário ou comprador requerer o imóvel para ampliação
da edificação em mais de 50% da área construída), o prazo será de um
ano, exceto no caso em que entre a citação e a sentença de primeira
instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo
será de seis meses (art. 63, § 3º, LI).
– REGIME CONTRATUAL DA LOCAÇÃO: Pode ser: a) locação
residencial por prazo igual ou superior a 30 meses (art. 46, § 2º); b)
locação residencial por prazo inferior a 30 meses (art. 47); c) locação
por temporada (art. 50, parágrafo único); d) locação não residencial
(art. 57).

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 137

09/07/20 15:21

138

13. Ação de despejo

CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Giuseppe Giuliani, italiano, por meio da Imobiliária Tetra Ltda., contratou a locação
do galpão “B1”, de 6 metros de fundo por 3 metros de frente, na Rua Vinte e Cinco
de Março, n. 86, em São Paulo (SP), cujo proprietário é Edi Franzido, menor, com 12
anos de idade, representado por Geralda, sua mãe. O contrato de locação foi subscrito
por todos, inclusive irmãos fiadores, Breno e Bruna, sendo a vigência fixada de 1º de
abril de 2015 ao dia 31 de abril de 2021, com aluguel mensal de R$ 3.200,00, bem
como condomínio de R$ 1.200,00 por mês, além do IPTU de R$ 400,00 mensais e
da taxa de limpeza urbana (TLP) de mais R$ 100,00; por fim, a multa de 10% sobre
todo o valor inadimplente. O locatário já não está pagando os encargos e o aluguel
dos últimos quatro meses e, mesmo instado por notificação a adimplir o pactuado,
permanece inadimplente. QUESTÃO: Elabore a peça judicial cabível como advogado(a) do proprietário, visando a retomada do imóvel e a cobrança dos valores devidos.
Apresente junto com a peça uma planilha do cálculo do valor cobrado.
CASO 2 – Peça Prático-Profissional

Celebrado contrato de locação não residencial de imóvel, no valor mensal de
R$ 1.500,00, a locatária Joaninha Copiadora Ltda. mudou sua sede para o imóvel
da Rua Colombo, n. 150, em Marialva (PR), e passou a lá funcionar no imóvel de
propriedade de Bebeto Silva. O contrato foi assinado em 2010, para viger por 2 anos,
mas com diversas prorrogações posteriores. Joaninha Copiadora Ltda. é empresa
constituída há mais de dez anos e anteriormente explorava a atividade em outro
imóvel do mesmo proprietário, na cidade de Mandaguaçu (PR). A exploração da
atividade é ininterrupta desde sua fundação. O contrato de locação, em sua última
renovação, findará em 20.4.2021, e Bebeto Silva foi notificado e já declarou que
não irá mais renovar o referido contrato. QUESTÃO: Elabore a peça judicial cabível
como advogado(a) da locatária.
QUESTÃO DISSERTATIVA

Antônio ajuizou em junho de 2019 a ação de execução de título executivo extrajudicial
no Juizado Especial Cível, para cobrança de um cheque de R$ 10.000,00, que foi
depositado por duas vezes em Banco e voltou a segunda vez por falta de fundos, no
mês de abril de 2019. O juiz extinguiu o feito, declarando que a execução de título
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executivo extrajudicial não é cabível no Juizado Especial Cível. Pergunta-se: o juiz
está correto em sua sentença? Explique e fundamente sua resposta

13.3 Modelo – Ação de Despejo
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ...ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE ...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ...ª VARA FEDERAL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE...
LOCADOR, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], RG n. e CPF n..., endereço
eletrônico..., residente e domiciliado no endereço...
ou
LOCADOR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/
MF sob o n., com sede no endereço..., endereço eletrônico..., representada por seu
administrador Sr. ... [nacionalidade], [estado civil], portador da cédula de identidade
RG n..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n...
Pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações no endereço..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar a presente
AÇÃO DE DESPEJO,
fundamentada nos arts. 59 e seguintes da Lei 8.245/1991 em face de LOCATÁRIO,
[nacionalidade], [profissão], [estado civil], RG n. e CPF n., endereço eletrônico...,
residente e domiciliado no endereço
ou
LOCATÁRIO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/
MF sob o n...., endereço eletrônico..., com sede no endereço..., pelas razões de fato
e de direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narrar os fatos que configuram hipótese de denúncia cheia ou vazia. Se houver
pretensão a cobrança, apontar precisamente quais valores não foram pagos e qual o
período de não pagamento].
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II – DO DIREITO
[Demonstrar o fundamento jurídico da pretensão]
III – DO DESPEJO LIMINAR
[Demonstrar a existência de uma das hipóteses do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/1991
para fins de obtenção do despejo liminar].
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto o Autor requer a Vossa Excelência:
a) O deferimento do despejo liminar, já que presente a hipótese legal autorizadora;
b) A citação do réu por carta para, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa que entender cabível, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
c) Os benefícios do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil ao Oficial de Justiça
para o cumprimento das diligências necessárias para a execução da presente demanda;
d) A procedência do presente pedido, para deferir o despejo do Réu (e condenar no
pagamento de R$..., conforme memória de cálculo juntada);
e) A condenação do réu em custas processuais e honorários de advogado.
V – DAS PROVAS
Protesta pela produção de todas as provas admitidas em Direito, principalmente
pelos documentos que instruem a presente, bem como outros que fizerem necessários
no decurso da demanda.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$...
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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14. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
(RITO ESPECIAL REGULADO PELO CPC)

14.1 Estrutura básica

REQUISITOS

CPC, arts. 319 e 320 (requisitos genéricos), 539 a 549 (requisitos
específicos);
CC, arts. 304 a 312 e 334 a 345; Lei 8.245/1991 (LI), art. 67 (consignação de alugueres ou de chaves).

COMPETÊNCIA

CPC, art. 540, lugar do pagamento/Lei 8.245/1991, art. 58, situação
do imóvel, salvo eleição de foro.

PARTES

Autor: devedor da obrigação
Réu: credor da obrigação. Obs.: Litisconsórcio passivo: em caso de
dúvida a quem deva ser pago.

HIPÓTESE DE
CABIMENTO

A ação de consignatória é cabível para declarar judicialmente a favor
do autor a extinção de uma obrigação de pagar, entregar coisa móvel
ou imóvel. No momento em que a obrigação é satisfeita nos autos,
cessam a incidência de juros e correção monetária, que somente
serão novamente aplicados caso a ação seja julgada improcedente,
quando então, tais consectários retroagirão a data do depósito (art.
539 do CPC).
Além de cabíveis a consignação de aluguéis ou de chaves representativas da entrega do imóvel (Lei 8.245/1991, art. 67). Especificamente,
são também hipóteses de consignação em pagamento o que constam
no art. 335 do CC:
1) quando o credor se recusa em receber, por não concordar com os
valores, ou com as condições do bem, ou se não puder receber por
problemas de saúde por exemplo;
2) se o credor não quiser receber na forma contratada;
3) e o credor for incapaz, desconhecido ou ausente, ou estiver residindo em local incerto e não sabido;
4) Quando houver dúvida sobre quem é o credor;
5) Quando pender litígio entre pretensos credores, causando dúvida
a quem pagar para desonerar-se.
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FATOS

Narrativa do ocorrido.

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com base na
lei, doutrina e jurisprudência. Demonstração da existência de uma
das hipóteses de consignação. Caso for pagamento para pessoa certa,
deverá ser demonstrado que foi realizada primeiramente a consignação em pagamento extrajudicial em instituição financeira (BB e
CEF) - art. 539, § § 1º, 2º, 3º e 4º, do CPC.

PEDIDO E
REQUERIMENTOS

a) Citação deverá ser requerida para que o réu levante o depósito ou
para apresentar defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e
confissão. Deverá o autor dizer se optará ou não pela audiência de
conciliação – art. 319, VII, do CPC;
b) Pedido liminar (várias possibilidades): para depósito dos valores
devidos mensais, no caso de prestações continuadas; para depósito
da quantia devida ou depósito da coisa a ser entregue; bem como
paralisação do curso da ação de cobrança, caso haja;
c) Procedência no mérito para confirmação dos efeitos da liminar na
sentença; caso haja, concedendo o pedido para que seja declarada
a extinção da obrigação discutida nos autos; e a condenação nas
custas processuais e honorários de advogado. Pode ser pedida a
rescisão do contrato.
d) Sucumbência, protesto por provas, demais requerimentos (custas,
prioridade, citação de fiador, juntada da memória de cálculo no
caso de cobrança).

VALOR DA CAUSA

Regra geral: do CPC, arts. 291 e 292. O valor que se quer consignar.
Em havendo prestações continuadas superiores a 1 (um) ano, aplicar a
regra do art. 292, § 2º, do CPC, quanto a soma das prestações devidas
em 1 (um) ano para depósitos mensais futuros.

14.2 Observações importantes
– No caso em que a consignação é ajuizada quando há dúvida a quem
pagar, ou seja, dúvida quanto ao legitimado a receber o valor do depósito
e havendo mais de um réu, o juiz deverá, por decisão interlocutória,
declarar extinta a obrigação para o autor, após efetivado o depósito.
Verificar-se-á neste caso hipótese de litisconsórcio eventual, pois permanecerão no feito apenas os réus até definição da legitimidade para o
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recebimento do valor. Ex.: quando o segurado falece sem especificar os
beneficiários, a empresa de seguro de vida deverá ajuizar a consignatória.
– A sentença que julga procedente o pedido é meramente declaratória,
pois declara extinta a obrigação pelo depósito. Nos termos da lei civil,
uma das formas da extinção da obrigação é o depósito. Essa sentença
não é constitutiva negativa.
– Na ação de consignação em pagamento o devedor deposita o que
entende devido, mas isso não impede que o credor promova a execução
da diferença ou tome outras providências, como por exemplo, pleitear
a devolução de um bem por ele financiado. Também, o pagamento
parcial dos aluguéis não impede o despejo, mas diminuirá o débito.
– A insuficiência do depósito induz à procedência parcial do pedido,
pois os consectários da mora incidem sobre a diferença. Qualquer valor
depositado pode ser considerado incontroverso, salvo consignatória
sobre valores controvertidos para garantia. Assim, via de regra, é direito
do credor levantar as quantias incontroversas.
– Quanto às prestações periódicas: não leva à improcedência do pedido a falta da comprovação do depósito de algumas parcelas ou se o
depósito foi efetuado fora do prazo, sem os consectários da mora. É
caso de procedência parcial.
CASO 1 – Peça Prático-Profissional1

Mario e Henrique celebraram contrato de compra e venda, tendo por objeto uma
máquina de cortar grama, ficando ajustado o preço de R$ 1.000,00 e definido o
foro da comarca da capital do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer conflitos. Ficou
acordado, ainda, que o cheque nº 007, da Agência nº 507, do Banco X, emitido por
Mário para o pagamento da dívida, seria pós-datado para ser depositado em 30 dias.

1.

Exame XVII – OAB/FGV – aplicado em 13.9.2015.
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Ocorre, porém, que, nesse ínterim, Mário ficou desempregado. Decorrido o prazo
convencionado, Henrique efetuou a apresentação do cheque, que foi devolvido por
insuficiência de fundos. Mesmo após reapresentá-lo, o cheque não foi compensado
pelo mesmo motivo, acarretando a inclusão do nome de Mário nos cadastros de
inadimplentes. Passados dez meses, Mário conseguiu um novo emprego e, diante
da inércia de Henrique, que permanece de posse do cheque, em cobrar a dívida,
procurou-o a fim de quitar o débito. Entretanto, Henrique havia se mudado e Mário
não conseguiu informações sobre seu paradeiro, o que inviabilizou o contato pela
via postal. Mário, querendo saldar a dívida e restabelecer seu crédito perante as instituições financeiras procura um advogado para que sejam adotadas as providências
cabíveis. Com base no caso apresentado, elabore a peça processual adequada.
QUESTÃO DISSERTATIVA2

Marcelo ajuizou ação de cobrança, pelo procedimento comum, em face de Diogo.
Os autos foram distribuídos para a 2ª Vara Cível da Comarca ‘X’, do Estado ‘Y’,
tramitando pelo sistema digital.
Considerando o caso apresentado e as regras sobre o processo judicial eletrônico,
responda aos itens a seguir, apontando o fundamento legal.
A) Caso o patrono de Diogo não consiga enviar sua contestação, no último dia do
prazo, por indisponibilidade do sistema devido a motivos técnicos, haverá preclusão
temporal? Fundamente.
B) Indique o procedimento que o advogado de Diogo deve adotar, caso os documentos, a serem juntados aos autos, sejam ilegíveis e, por isso, inviável a digitalização.
Fundamente.
A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

14.3 Modelo – Ação de Consignação em Pagamento
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ___VARA CÍVEL DA COMARCA
DE ...

2.

Exame XIII – OAB/FGV – aplicado em 1º.6.2014 (Adaptada Novo CPC).
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(QUALIFICAÇÃO), por meio de seus bastante procurador, comparece perante
Vossa Excelência para propor a presente
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
em face de (QUALIFICAÇÃO) ou, cuja qualificação se desconhece, tudo com fulcro
nos arts. 294 e ss. e 539 e ss., todos do Código de Processo Civil vigente, bem como do
art. 334 e ss. do Código Civil, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.
I – DOS FATOS
O Autor no início do ano de 2010, por ser motorista, e viajar por várias cidades,
passando pela cidade de ..., no Estado ..., após efetuar compras teve por bem pagá-las
por meio de um cheque no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Ocorre Excelência, que por mero descuido este deixou sua conta bancária sem fundos, e, para sua infelicidade, tal cheque, conforme cópia anexa, foi apresentado ao
banco para o pagamento, e recusado por falta de fundos.
Por conta disso o nome e o número do CPF do autor foi incluído no Cadastro de
Cheques sem Fundos – CCF, do Banco Central do Brasil – BACEN, bem como
lançado nas listagens do SERASA – Centralização de Serviços Bancários S/A, como
é de praxe nesses casos, mas que vem impactando seu crédito na praça.
É importante ressaltar Excelência, que tão logo soube do ocorrido, o Autor tomou
todas as providências possíveis para efetuar o pagamento, efetuando todas as diligências possíveis para esse pagamento junto a seu possuidor, porém, não o encontrou,
de modo que não possuiu meios de efetuar tal pagamento.
É desse modo que o Autor, que sempre honrou seus compromissos, comparece
diante de Vossa Excelência, a fim de que por meio do judiciário possa ter resolvida
tal situação.
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II – DO DIREITO
Ora, MM. JUIZ, é inconteste que ao devedor assiste o direito de solver dívidas, sendo
para tanto, amparado pelo ordenamento jurídico, que propugna, justamente, pelo
adimplemento das obrigações. Assim, a liberação da obrigação é direito subjetivo
do devedor, conforme se pode facilmente verificar, nas seguintes disposições do
Código Civil, adiante transcritas:
Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o
depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

O mesmo diploma legal estipula, ainda, as hipóteses em que se entende cabível o
pagamento em consignação, sendo certo, a uma simples leitura, que o caso ora em
questão subsume-se, perfeitamente, à previsão legal do art. 335, III, que se transcreve:
“Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir
em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil.”
Ainda, como se dessume dos fatos, o Autor não possui outro meio de cumprir a
obrigação senão por meio do Judiciário. Portanto, consoante o disposto no art. 539
do Código de Processo Civil, é a presente ação legítima a promover tal tutela, pois,
“in verbis”: “Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou o terceiro requerer,
com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”.
Neste ínterim, deve-se atentar para as disposições do Código Civil e do Código de
Processo Civil, no intuito de se verificar os efeitos necessários da presente ação, vejamos:
CC, Art. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento,
cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente.
CPC, Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os
riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.

Assim, como se verifica, o depósito tem o condão de liberar o devedor da dívida e
demais riscos, como se houvesse pago o valor devido diretamente ao credor.
A jurisprudência também converge para esse entendimento, vejamos:
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CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CHEQUE. CREDOR DE QUALIFICAÇÃO
DESCONHECIDA. (...) 2. Cabe ação de consignação em pagamento se houver injusta
recusa de recebimento por parte do credor (CC 335, I), ou, entre outras hipóteses, quando
for ele desconhecido e estiver em lugar incerto (CC 335, III). 3. Decreto de extinção cassado.
4. Recurso provido. (TJSP. Ap. SP 0145918-46.2011.8.26.0100. 14ª Câm. Dir. Privado,
Rel. Melo Colombi, j. 12.9.2012, DJ 19.9.2012)

Nessa esteira, verificamos que o Autor é parte legítima a propor a presente ação e
seu direito está devidamente fundado, cabendo ao judiciário a pacificação social.
IV – DA TUTELA ANTECIPADA
Como é de direito, requer desde logo, “in limine”, a autorização para depósito judicial do valor devido. Em assim sendo deferido, concomitantemente, a inscrição
do nome do autor nos cadastros do SERASA e do CCF passará a ser indevida e
deverá ser retirado liminarmente, na forma dos arts. 294 e 311, I, do CPC, diante
da evidência do direito.
É também o que a jurisprudência já vem assentando:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CHEQUE. INSCRIÇÃO. BACEN. EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. In casu, os requisitos hábeis à concessão da antecipação de tutela, fumus
boni iuris e periculum in mora, se revelam no depósito consignatório remunerado do valor
emitido no cheque, e nos prejuízos decorrentes pela manutenção da inscrição. Outrossim,
a concessão da medida não representará nenhum risco ou dano à parte demandada, posto
que seu direito está alicerçado com a consignação realizada. Agravo de instrumento a que se
dá provimento, nos termos do § 1º-A do art. 557 do Código de Processo Civil. (TJRS. Ag.
70028979522. 20ª Câmara Cível, Rel. Niwton Carpes da Silva, j. 12.3.2009)

Assim, é de rigor o deferimento da tutela provisória para imediato depósito da quantia
devida e, concomitante ao depósito, seja determinada a retirada do nome do Autor
dos cadastros restritivos do BACEN (CCF) e do SERASA.
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V – DOS PEDIDOS
Assim sendo, requer e pede a V. Exa.:
a) seja concedida liminarmente, “inaudita altera parte”, a tutela provisória para:
a.1.) autorizar o depósito judicial do valor devido a ser pago ao requerido, qual seja,
com a expedição da guia de depósito no valor R$ 200,00 (duzentos reais), valor este
que deverá ser atualizado e acrescido de juros legais, a ser efetivado no prazo de 5
(cinco) dias contados do deferimento, consoante estabelece o art. 542, I, do CPC;
a.2.) expedição de ofícios a fim de que o nome e o número do CPF do autor sejam
retirados das listagens restritivas para suspensão da divulgação da restrição perante
o BACEN (CCF) e também perante o SERASA;
b) ao final, decrete a procedência do pedido de consignação, com efeitos liberatórios
advindos do pagamento, declarando-se plenamente quitada a dívida consubstanciada
do cheque n° 000039, do Banco BRB, conta corrente n° 106010044-1, agencia 106,
no valor total de R$ 200,00 (duzentos), de forma a determinar definitivamente a
exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes em razão de tal débito;
c) por sentença, condene o réu no ônus de sucumbência, em especial em honorários
advocatícios e no reembolso das custas e despesas processuais.
VI – DOS REQUERIMENTOS
Para tanto, requer a esse MM. Juiz que:
a) determine a citação do réu por meio de edital, haja vista estar em local incerto e
não sabido, para que levante o depósito ou ofereça resposta.
b) defira a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para que seja prestada
assistência judiciária em favor do autor, nos termos da Lei 1.060/1950, por não ter
como arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família.
c) por fim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, sejam
testemunhais, periciais, por meio de juntada ulterior de documentos, inspeção
judicial e depoimento pessoal do réu, se necessário, no curso da ação.
Dá-se à causa o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
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Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, data.
Advogado OAB

JURISPRUDÊNCIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO QUE TRAMITOU CONJUNTAMENTE
COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO
DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU AS DUAS DEMANDAS E FOI PUBLICADA EM AMBAS AS AÇÕES. DUPLICIDADE DE RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO
IDÊNTICO INTERPOSTO PELO RÉU NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA
EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85, § 11º, DO CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO. (TJPR. Proc. 0026933-74.2009.8.16.0001. 17ª Câmara Cível. Rel.
Fernando Paulino da Silva Wolff Filho. Decisão monocrática, j. 9.8.2018, DJ 9.8.2018).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE O VERDADEIRO LEGITIMADO A PERCEBER OS
ALUGUERES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU SUCUMBENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES – LEITURA DA INTIMAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA EFETIVADA
NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À SUA REALIZAÇÃO – RECURSO
CONHECIDO – PLEITO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DÚVIDA PLAUSÍVEL QUE JUSTIFICA A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO – SUCUMBÊNCIA DO RÉU – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AUTORA E
DA CORRÉ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CUSTEAR OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DA CORRÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA SOMENTE PARA
O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA PARTE VENCEDORA – RECURSO
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PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR. Proc. 0002611-57.2014.8.16.0116. 12ª Câmara
Cível. Rel. Marques Cury, j. 9.8.2018, DJ 14.8.2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SUPOSTA RECUSA DO BANCO RÉU NO RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS AJUSTADOS.
NEGATIVA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE AS PRESTAÇÕES SERIAM PAGAS MEDIANTE DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PARTE CREDORA QUE NÃO
PODE SER OBRIGADA A ALTERAR A FORMA DE COBRANÇA AJUSTADA, ESPECIALMENTE QUANDO ESTA REPERCUTE DIRETAMENTE NO EQUILÍBRIO
FINANCEIRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 313 DO CC/02.
ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL NA VIA ELEITA.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPR. Proc. 0011293-52.2016.8.16.0044.
14ª Câmara Cível. Rel. Themis Furquim Cortes, j. 1º.8.2018, DJ 7.8.2018).
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15.1 Estrutura básica
REQUISITOS

CPC, arts. 319 e 320 (requisitos genéricos), art. 968 (requisitos
específicos).

COMPETÊNCIA

CPC, §§ 5º e 6º do art. 968, Tribunal respectivo a que está vinculado o juízo sentenciante (competência originária).

PARTES

Autor e Réu (observar a legitimidade do CPC, art. 967 e incisos).

PRAZO

2 (dois) anos do trânsito em julgado da última decisão (art. 975
do CPC).

HIPÓTESE DE
CABIMENTO

Sentença ou acórdão (ou decisão interlocutória que resolve
capítulo de mérito), com trânsito em julgado certificado em até
2 (dois) anos, em que haja a ocorrência de uma das hipóteses do
art. 966 do CPC:
I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as
partes, a fim de fraudar a lei;
IV – ofender a coisa julgada;
V – violar manifestamente norma jurídica;
VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada
em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria
ação rescisória;
VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer
uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
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HIPÓTESE DE
CABIMENTO

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato
não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria
ter se pronunciado.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível
a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito,
impeça:
I – nova propositura da demanda; ou
II – admissibilidade do recurso correspondente.
§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo
da decisão.
Na ação monitória, se o réu for revel, será constituído título
executivo judicial, sendo cabível desta decisão ação rescisória
(art. 701, §§ 2º e 3º, do CPC);
Outro caso previsto é a possibilidade de rescisão de partilha (art.
658 do CPC) da sentença do inventário:
a) maculada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de
incapaz;
b) se feita com preterição de formalidades legais;
c) se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.

FATOS

Narrativa do ocorrido, com a causa rescisória e a necessidade de
novo julgamento, se for o caso.

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com base
na lei, doutrina e jurisprudência. Demonstração da existência de
uma das hipóteses de rescisão da sentença (art. 966 e ss. do CPC).
Fundamentar a tutela antecipada ou medida cautelar (art. 969
do CPC).

PEDIDO E
REQUERIMENTOS

a) Citação para apresentar defesa no prazo de 15 dias, sob pena
de revelia e confissão. Deverá o autor dizer se optará ou não
pela audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC);
b) Pedido liminar para suspender os efeitos executivos da sentença
rescindenda;
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PEDIDO E
REQUERIMENTOS

c) Procedência no mérito para confirmação dos efeitos da liminar na sentença, caso haja, declarando a rescisão da decisão,
proferindo o Tribunal novo julgamento – art. 968, I, do CPC
– ou determinando a remessa dos autos à vara de origem para
que seja proferida nova decisão. O pedido de rescisão de acordo
homologado judicialmente será feito por meio de ação anulatória;
d) Juntada de guia de recolhimento de 5% do valor da causa a
título de garantia e multa no caso de improcedência unânime
ou inadmissibilidade também unânime (art. 968, II, do CPC);
e) Sucumbência (condenação nas custas processuais e honorários
de advogado), protesto por provas, demais requerimentos
(custas, prioridade, citação de litisconsórcio necessário, MP).

VALOR DA CAUSA

Valor da decisão rescindenda e, se ilíquida, o valor da causa
original corrigido.

15.2 Observações importantes
– Podem ser objeto de ação rescisória sentenças ou acórdãos transitados em julgado que: a) dada hipótese do art. 966 do CPC, tenham
proferido decisões de mérito (art. 487 do CPC) ou de decisão que não
trate do mérito (art. 485 do CPC), que impeça a nova propositura da
demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente (art. 966,
caput e § 2º, do CPC); b) seja observado o prazo decadencial que é de
dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida
no processo, salvo prescrições especiais (art. 975 do CPC).
– A competência originária deve ser investigada se for necessária a elaboração de uma ação constitucional (mandado de segurança, habeas
data ou mandado de injunção) ou de ação rescisória.
– O rol do art. 966 é taxativo, já que se trata de hipóteses que retiram a
qualidade de coisa julgada de uma decisão judicial (sentença ou acórdão). Por consequência, veda-se o uso da analogia e a interpretação
analógica e extensiva para criar hipóteses não previstas em lei.
– Pode a ação rescisória se restringir a um capítulo da decisão (art.
966, § 3º, do CPC). É o caso, por exemplo, de a sentença decidir dois
pedidos e a nulidade atingir apenas um deles.
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– A nulidade de citação persiste até mesmo depois de findo o prazo
para ação rescisória (art. 525, § 1º, I, do CPC).
– A decisão que concede a tutela antecipada, ainda que estabilizada,
não fará coisa julgada. Sendo assim, não cabe ação rescisória de seu
teor.
– Caso o juiz seja parcial, por incorrer em uma das hipóteses do art. 144
do CPC, casos de impedimento, como ter sido advogado da parte, é
causa para ação rescisória. Todavia, as hipóteses do art. 145 do CPC,
suspeição, por exemplo, amizade com a parte, motivos de foro íntimo,
não dão ensejo à ação rescisória.
– O Ministério Público atuará no processamento da ação rescisória
caso se constate uma das hipóteses do art. 178 do CPC.
– São dispensados do depósito de 5% a União Federal, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios, as respectivas autarquias e fundações
de direito público, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o
beneficiário da gratuidade processual.

15.3 Quadro síntese da competência na ação rescisória
Abaixo, fizemos um resumo das regras de competência nas ações rescisórias:

DECISÃO A SER RESCINDIDA

COMPETÊNCIA

Sentença não recorrida ou cuja apelação não foi
Tribunal competente para o recurso.
conhecida.
Acórdão de apelação, técnica infringente ou emTribunal que proferiu a decisão.
bargos de declaração.
Acórdão proferido em sede de recurso especial
ou recurso ordinário constitucional, que tenha Superior Tribunal de Justiça
se pronunciado sobre o mérito do recurso.
Julgados das ações originárias do Superior Tribunal de Justiça para as quais não tenha havido reSuperior Tribunal de Justiça
curso conhecido pelo Supremo Tribunal Federal
(art. 105, I, e, da Constituição Federal).
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Acórdão proferido em sede de recurso extraordinário ou recurso ordinário constitucional que Supremo Tribunal Federal
tenha se pronunciado sobre o mérito do recurso.
Julgados das ações originárias do Superior Tribunal Federal (art. 102, I, j, da Constituição Supremo Tribunal Federal
Federal).
QUESTÃO DISSERTATIVA 1

Marcelo, vencedor em uma ação indenizatória em face de J.J. Seguradora por Danos
Patrimoniais Ltda., propôs a execução da sentença transitada em julgado definitivamente, quando foi noticiada a falência da executada. Decretada a quebra, com base
nesse fundamento, Marcelo pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da
falida nos próprios autos em que se processa o cumprimento de sentença. Existiam
dois sócios, Antônio e Pedro. Antônio se retirou da sociedade há mais de 3 (três)
anos, tornando-se uma sociedade unipessoal. Antônio colocou seus bens pessoais
em nome de uma outra empresa, a A.A. Administradora de Bens Ltda. Pergunta-se:
1) O procedimento está correto? 2) Esta situação é típica de desconsideração da
personalidade jurídica? 3) Pode ser procedida a desconsideração da personalidade
jurídica inversa? Qual a diferença entre desconsideração da personalidade jurídica
e a ação de responsabilidade emoldurada pelo art. 82 da Lei 11.101/2005? Fundamente a sua resposta.
CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Petrônio Sapatos e Bolsas Ltda. intenciona incentivo financeiro da União Federal
para fomento da atividade empresarial. Este empréstimo, segundo o edital, deve
seguir a prévia apresentação das certidões negativas de débitos. Assim, procedeu o
requerimento da certidão junto ao distribuidor cível. Todavia, recebida a certidão,
esta foi positiva, pois Petrônio Sapatos e Bolsas Ltda. consta como executada em
dívida reconhecida em título executivo judicial, obtida em ação de cobrança movida por XPTO Créditos Ltda., a qual transitou em julgado há seis meses e tramitou
perante a 3ª Vara Cível de Sorocaba, Justiça Estadual. Ao ser examinado o processo,
verifica-se que a citação no processo de conhecimento foi nula, pois recebida pelo
porteiro do prédio onde mora o administrador da empresa, João Paulo, sendo que
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sequer foi realizado o ato na sede da empresa, na qual esta se situa há mais de 10
anos. O processo tramitou à revelia e não houve a apresentação de recurso. O único
débito que Petrônio Sapatos e Bolsas Ltda. possui é aquele que está sendo cobrado
em razão de ação que correu à revelia ante a nulidade de citação.
Questão: diante da necessidade da empresa em conquistar o tal empréstimo e que a
persistir a execução extrajudicial Petrônio Sapatos e Bolsas Ltda. não obterá o crédito,
o que importa em grandes prejuízos aos investimentos necessários à continuidade do
negócio. Promova a ação cabível na qualidade de advogado(a) da empresa Petrônio
Sapatos e Bolsas Ltda.

15.4 Modelo – Ação Rescisória
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR [autoridade competente – regras da
Constituição Federal e do Código de Processo Civil]
AUTOR, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., RG n... e CPF n..., residente
e domiciliado no endereço...
ou
AUTOR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
o n... com sede no endereço... representada por seu administrador Sr. ..., nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade RG n..., devidamente inscrito
no CPF/MF sob o n..., pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações no
endereço..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar a presente
AÇÃO RESCISÓRIA,
com pedido de tutela de urgência de evidência em face de
RÉU, nacionalidade, profissão, estado civil, RG n... e CPF n..., residente e domiciliado no endereço
ou
RÉU, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
n..., com sede no endereço...,
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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I – DOS FATOS
[Narrar os fatos, atentando para a descrição da formação de coisa julgada material
ou de coisa julgada formal nas hipóteses do art. 966, § 2º, do CPC, a data deste
ato, e os fatos que caracterizam um dos vícios dos incisos do art. 966 do Código de
Processo Civil]
II – DO DIREITO
[Apresentar o fundamento jurídico do pedido, fazendo a relação entre os fatos e sua
qualificação jurídica de forma a apresentar como conclusão a existência de um dos
vícios do art. 966 do Código de Processo Civil]
III – DA TUTELA PROVISÓRIA
[Demonstração do preenchimento dos requisitos da tutela provisória pretendida
nos termos dos fatos narrados, a fim de suspender a execução do julgado ou outro
que adequadamente atenda ao interesse da parte.]
IV – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a concessão de tutela de urgência ao autor, já que preenchidos seus requisitos
legais, no sentido de (providência pleiteada);
b) a citação do réu por carta, para a apresentação de defesa no prazo a ser fixado por
Vossa Excelência, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil, sob pena de
sofrer os efeitos da revelia;
c) a procedência do pedido para: (1) rescindir o julgado transitado em julgado, já que
presente o vício contido no art. 966, inciso (verificar qual é), do Código de Processo
Civil e (2) se compatível com o caso proposto, pedido de nova decisão;
d) a condenação do réu nos ônus de sucumbência e honorários de advogado.
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V – DO DEPÓSITO
Neste ato, demonstra-se a realização do depósito de 5% do valor da causa, determinado pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil.
VI – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, consistentes nos documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva
de testemunhas, perícias e todas as que se fizerem necessárias ao longo da presente
demanda.
VII – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$...
Termos em que,
Pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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16. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL

16.1 Estrutura básica
REQUISITOS

CPC, arts. 319 e 320 (requisitos genéricos) e art. 6º da Lei
12.016/2009.

COMPETÊNCIA

Justiça Federal ou Estadual, dependendo da autoridade coatora
e o interesse federal, podendo haver competência originária, p.
ex., no caso de MS contra ato judicial (arts. 102 a 109 e 121 da
CF). Verificar também as Constituições Estaduais e Regimentos
Internos dos Tribunais.

RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL

É cabível recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal (art.
102, II, da CF) nos casos de decisão que julgar habeas corpus,
mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção,
se forem julgados em única instância pelos tribunais superiores (STJ, TSE, TST, STM) e se a decisão for denegatória.
É cabível recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça (art.
105, II, da CF) nos casos de decisão que julgar mandado de
segurança se forem julgados em única instância pelos Tribunais
de Justiça e TRFs e se a decisão for denegatória.

PARTES

Impetrante (Autor): quem sofrer o ato coator diretamente ou
que seja um terceiro interessado; salvo mandado de segurança
coletivo, que ingressam os legitimados (partidos políticos, sindicatos etc.);
Impetrado (Réu): autoridade coatora, com identificação do órgão
público ou equiparado a quem estiver vinculado.

HIPÓTESE DE
CABIMENTO

Caberá mandado de segurança para atacar ato ilegal ou praticado
com abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa
jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que lesione
ou ameace de lesão, direito líquido e certo, individual ou coletivo,
da parte, contra o qual não caiba habeas corpus nem habeas data
(art. 5º, LXIX, da CF). É comum a utilização do MS quando
não há remédio recursal adequado contra decisão judicial ilegal.

FATOS

Narrativa do ocorrido.
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FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com
base na lei (arts. 1º, 5º e 6º da Lei 12.016/2009), doutrina e
jurisprudência, com demonstração da:
a) lesão ou ameaça de lesão (ameaça séria, fundada);
b) ato ilegal ou praticado com abuso de poder por autoridade ou
equiparado;
c) a direito líquido e certo do impetrante;
d) se o caso, a condição de prejudicado indireto pelo ato e seu
interesse processual.
Requerimento liminar equivalente à providência que suspenda
o ato que deu motivo ao pedido ou que supra a omissão ilegal
da autoridade, se presentes os seguintes requisitos (art. 7º, III,
da Lei 12.016/2009). Obs.: O deferimento ou indeferimento
liminar desafia recurso de agravo (art. 7º, § 1º).
O fumus boni iuris é a demonstração do direito líquido e certo;
o periculum in mora é a narrativa da iminência de ocorrer dano
irreparável em face da ilegalidade.
Não será concedida medida liminar nas seguintes hipóteses (art.
7º, § 2º, da Lei 12.016/2009):
a) que tenha por objeto a compensação de créditos tributários;
b) a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior;
c) a reclassificação ou equiparação de servidores públicos;
d) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

PEDIDO E
REQUERIMENTOS

• Notificação da autoridade coatora para prestar informações.
Não há audiência de conciliação;
• Intimação do Ministério Público;
• Requerimento liminar para cessar os efeitos do ato coator;
• Procedência no mérito, em confirmando a liminar inicialmente
requerida, e, ao final, concedendo a segurança para suprir a
ilegalidade ou abuso de autoridade ou ainda anular o ato coator.
A sucumbência não é cabível nas ações constitucionais.
Todas as provas são juntadas com a inicial.

PRAZO

Prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias após a ciência do
ato ou de sua notificação judicial ou extrajudicial (art. 23 da Lei
12.016/2009).

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 160

09/07/20 15:21

PRÁTICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL

VALOR DA CAUSA

161

Valor econômico. Todavia, como de regra, será o valor lançado pelo advogado, pois, na maioria dos casos, não há valor
econômico visível.

16.2 Observações importantes
– Direito líquido e certo se traduz na demonstração imediata do direito da parte,
por prova exclusivamente documental, já que, de acordo com a Lei 12.016/2009,
não se admite instrução probatória em Mandado de Segurança.
– Competência: o juiz estadual exercerá competência da Justiça Federal nos locais
onde não haja sede dessa última. Porém, os recursos da decisão dos juízes estaduais
nesses casos serão julgados pelo Tribunal Regional Federal (art. 109, §§ 3º e 4º,
da CF).




A competência originária deve ser investigada se for necessária a elaboração de uma ação constitucional (ex.: mandado de segurança) ou
de ação rescisória – arts. 102 e 105 da CF – observando a competência
de MS contra ato judicial.
Em sendo competência da Justiça de primeira instância, o próximo
passo é determinar se a demanda deve ser ajuizada perante a Justiça
Federal ou Estadual, determinando-se a competência de uma ou outra
pelas seguintes regras:
a) verifique com atenção o art. 109 da CF, que trata das hipóteses de
competência dos juízes federais;
• O local competente: se a causa for referente à Justiça Federal,
sendo a União parte, serão observadas as seguintes regras
(art. 109, §§ 1º e 2º, da CF e art. 51 do CPC):

União Autora
União Ré

Domicílio do Réu
Domicílio do autor, local do ato ou fato ou foro de situação da coisa
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• Em não havendo regra especial estabelecida em lei extravagante,
as regras de competência em razão do local são as estabelecidas no Código de Processo Civil, a partir do art. 46.
b) se a demanda não se enquadrar na competência federal, a demanda
será da competência da justiça comum estadual de primeira
instância:
• Caso verifique que uma das partes (ou interessada) é a União,
suas autarquias e empresas públicas; Estado estrangeiro ou
organismo internacional e Município ou se discuta tratado internacional celebrado com a União, a competência
será da Justiça Federal de primeira instância;
• Se o litígio ocorrer entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou
o Território, a competência será do Supremo Tribunal
Federal (art. 102, I, e, da CF).
• Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar
o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil
seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal
de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência para a Justiça
Federal (art. 109, § 5º, da CF).

CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Noêmia foi citada pelo correio em ação reivindicatória proposta por Maria, em relação
a um imóvel situado em Santos, Estado de São Paulo. Maria distribuiu a ação em
sua residência, em São José dos Campos (SP). Noêmia verificou que a ação não foi
proposta no foro de situação da coisa (art. 47 do CPC), razão pela qual apresentou
sua contestação, suscitando a incompetência absoluta do juízo, bem como todas as
demais matérias de defesa. O Autor, em réplica, alegou ser pessoa pobre e não ter
condições de acompanhar um processo em Santos, local do imóvel, sendo que o
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juiz, fazendo a justiça no caso concreto, reconheceu-se competente. Tratando-se o
tema de fundo a incompetência absoluta, sendo que essa decisão não pode desafiar
o agravo de instrumento por falta de previsão no art. 1.015 do CPC, elabore a peça
na defesa dos interesses de Noêmia.
QUESTÃO DISSERTATIVA

André, comerciante do ramo de televisores e computadores, viu suas vendas de
equipamentos eletrônicos despencarem após o último evento esportivo de projeção
mundial. Pretendendo alavancar seus rendimentos, passou a prestar também serviços
de assistência técnica nesses produtos. As receitas triplicaram em função desse novo
seguimento. Na última segunda-feira, André recebeu em seu estabelecimento um
auditor fiscal da Fazenda Estadual, que deixou uma notificação para exibição em 15
dias dos demonstrativos de recolhimento de ICMS sobre o acréscimo da receita, sob
pena de multa de 70% do valor acrescido no faturamento. André enviou a notificação
para você, advogado(a), solicitando um parecer. Pergunta-se: existe algo irregular?
Existe alguma medida judicial a ser feita?

16.3 Modelo – Mandado de Segurança
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE [CIDADE]
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE/MINISTRO [conforme autoridade que proferiu o ato]
IMPETRANTE, nacionalidade..., estado civil..., profissão... portador da cédula de
identidade RG n..., inscrito no CPF/MF sob n..., residente e domiciliado na Rua
..., São Paulo, Capital,
ou
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IMPETRANTE, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/
MF sob o n... com sede no endereço... representada por seu administrador Sr. ...
nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade RG n..., devidamente
inscrito no CPF/MF sob o n..., por seu advogado, cujo endereço para intimações é
..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência, impetrar o presente
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
Em face da Autoridade Coatora e Pessoa Jurídica referente, pelos motivos de fato e
de direito a seguir expostos:
ou
Em face de ato do Juízo da Vara [Estadual/ Federal/do Relator] dos autos n... do
Tribunal, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:
I – DOS FATOS
[Narrar de acordo com o problema]
II – DO DIREITO
[Demonstrar qual o direito líquido e certo do impetrante, com sua justificativa
jurídica, bem como o ato da autoridade que o lesionou ou o ameaçou de lesão, com
sua ilegalidade]
III – DO PEDIDO LIMINAR
[Demonstrar o risco de dano irreparável e a relevância do fundamento jurídico]
IV – DO PEDIDO
Posto isto, é a presente para requerer:
a) a concessão da medida liminar, para fins de [pleito liminar];
b) a intimação da autoridade coatora, para prestar suas informações no prazo legal
e a intimação do Ministério Público para dar seu parecer;
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c) o regular processamento e ao final, a concessão da segurança pleiteada, para fins
de [o benefício buscado pelo impetrante].
V – DAS PROVAS
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pelos documentos que acompanham a presente e documentos novos.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$ (se o dado constar do problema), para os devidos fins.
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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17. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NÃO
REGULADOS NO CPC –
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (LEI 9.099/1995)

17.1 Estrutura básica
REQUISITOS

A apresentação do pedido será escrita ou oral – art. 14 da Lei
9.099/1995. Subsidiariamente, no que couber, arts. 319 e 320
do CPC (alguns requisitos não obrigatórios para efeitos dos
Juizados, que são informais).

COMPETÊNCIA

TERRITORIAL: art. 4º da Lei 9.099/1995 – A ação será distribuída ao JEC do: a) domicílio do réu (regra geral, inderrogável)
ou local de trabalho/filial/sucursal; salvo no caso de reparação de
dano, em que será no domicílio do autor ou do local do ato ou
fato; b) do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.
RENÚNCIA: art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/1995. A opção pelo
JEC implica em renúncia ao crédito excedente, salvo conciliação.

HIPÓTESE DE
CABIMENTO

COMPETÊNCIA MATERIAL: art. 3º da Lei 9.099/1995.
Causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: a) até
40 salários mínimos (inclusive execução de título extrajudicial);
b) as causas do art. 275, II, CPC de 1973 (ainda em vigor, art.
1.063 do CPC/2015); c) despejo para uso próprio; d) possessórias de imóveis de valor até 40 salários mínimos; e) execução
de seus julgados e de títulos executivos extrajudiciais de até 40
salários mínimos.
EXCLUÍDOS: art. 3º, § 2º, da Lei 9.099/1995. Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza
alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública,
além das relativas a acidentes de trabalho, a resíduos [sobras de
legado ou herança] e ao estado e capacidade das pessoas, ainda
que de cunho patrimonial.

RECURSO

Embargos de declaração, escritos ou orais, em 5 dias, interrompendo o prazo para o recurso inominado – arts. 48 e 49 da Lei
9.099/1995. Recurso inominado da sentença para o próprio
juizado, 10 dias – art. 41 da Lei do JEC. Recurso extraordinário.
(art. 994, VII, do CPC; art. 102, III, da CF)
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PARTES

Autor: admitem-se apenas pessoa física, microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte (Lei
Complementar 123/2006), as pessoas jurídicas qualificadas
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei
9.790/1999) e as sociedades de crédito ao microempreendedor
(art. 1º da Lei 10.194/2001);
Réu: admite-se apenas pessoa física ou jurídica particular.
Obs. 1: Não poderão ser partes o incapaz, o preso, as pessoas
jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a
massa falida e o insolvente civil – art. 8º da Lei do JEC;
Obs. 2: O não comparecimento do autor às audiências acarreta
a extinção do feito (art. 51, I, da Lei do JEC) e o não comparecimento do réu acarreta sua revelia (art. 20 da Lei do JEC).

JUS POSTULANDI

Causa de valor até 20 salários mínimos, dispensa-se a representação por advogado – art. 9º da Lei do JEC.

FATOS

Narrativa do ocorrido.

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA

Descrição da relação jurídica que envolve autor e réu com base
na lei (especialmente a CF e o CC), doutrina e jurisprudência.
Em havendo hipóteses de requerimento liminar, proceder de
acordo com o CPC, com demonstração do fumus boni iuris e do
periculum in mora.

PEDIDO E
REQUERIMENTOS

Procedência do pedido para declarar, constituir ou condenar,
sendo lícito o pedido genérico. Admite-se pedido alternativo e
cumulado, desde que haja conexão e seja respeitado o limite de
valor de 40 salários mínimos.
Citação, via de regra, por carta, para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação, sob pena de sofrer os efeitos
da revelia.
Provas: protestar por todas em direito admitidas, consistentes
nos documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal,
oitiva das testemunhas arroladas, perícia de (pôr a finalidade da
perícia), indicando o assistente técnico e os quesitos, e todas as
que se fizerem necessárias ao longo da presente demanda. Obs.:
As perícias de grande complexidade não serão admitidas. Caso
necessário, na audiência de instrução poderá ser ouvido o perito
técnico, admitido as partes juntar parecer escrito – art. 35 da
Lei do JEC.
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PEDIDO E
REQUERIMENTOS

Ônus de sucumbência: condenação em honorários advocatícios
e reembolso de custas. via de regra, não há em primeira instância,
salvo litigância de má-fé. Haverá no grau recursal – art. 55 da
Lei do JEC.

VALOR DA CAUSA

Valor econômico (art. 292 do CPC, com limitação dos 40 salários mínimos – art. 3º da Lei 9.099/1995). Todavia, não haverá
recolhimento de custas.
QUESTÕES DISSERTATIVAS

1)

Juliana e Marcos são casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Entretanto, tornada impossível a vida em comum e diante da existência de filhos
menores do casal, qualquer dos consortes podem ingressar com ação de:

2)

Os irmãos Rafael e Daniela são proprietários de um imóvel na Av. São Sebastião, n. 20. Eles realizaram um contrato de locação com Joana, estudante,
por prazo indeterminado. Após três anos de vigência de contrato, devido aos
grandes eventos internacionais na cidade, o preço se tornou obsoleto. Nesta
situação, os proprietários podem ajuizar ação de:
CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Naiara Azevedo, estudante de direito, vinha transitando com sua motocicleta Harley
Davison, 2014, pela Av. Guedner, em Maringá-PR, próximo a UniCesumar, quando
o veículo Cherokee, placas ABC1012, avançando o sinal vermelho, a atropelou. Mais
tarde, veio a saber que aquele veículo era de propriedade de Gustavo Lima, que no dia
estava conduzindo o veículo, mas se evadiu do local, temendo ser agredido por outros
estudantes, pois já passava das 11:20 h. da manhã, e era intensa a aglomeração dos
estudantes na saída da Universidade. Naiara Azevedo não sofreu maiores ferimentos,
apenas alguns arranhões. Todavia, a sua motocicleta deu perda total, sendo certo que ela
pagou R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em aquisição recente, menos de dois meses.
Gustavo Lima reside nas proximidades da UniCesumar, Av. Guedner, n. 1.100. Naiara
Azevedo mora com seus pais, na cidade de Mandaguaçu-PR, na Rua Rui Barbosa, n.
2.200. Questão: como advogado(a) de Naiara Azevedo, proponha a ação cível cabível,
escolhendo o órgão do Poder Judiciário que seja menos burocrático e informal.
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17.2 Modelo – Petição Inicial do Juizado Especial Cível (JEC)
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ...
AUTOR, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], RG n... e CPF n..., [endereço
eletrônico], residente e domiciliado na ..., n..., [cidade]
ou
AUTOR, microempresa/organização de interesse social/sociedade de crédito ao
microempreendedor, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n... com sede na
..., n..., [cidade], representada por seu administrador Sr... [nacionalidade], [estado
civil], portador da cédula de identidade RG n..., devidamente inscrito no CPF/MF
sob o n...,
Pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações na ..., n..., [cidade], vem,
respeitosamente, a Vossa Excelência propor a presente
AÇÃO [nome da demanda],
face de RÉU, nacionalidade, profissão, estado civil, RG n..., e CPF n..., residente e
domiciliado na ..., n..., [cidade],
ou
RÉU, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
n..., com sede na ..., n..., [cidade],
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narrar os fatos como descritos no problema, respondendo às questões Como?
Onde? Por quê? Quando? Quanto? Para quê?]
II – DO DIREITO
[Apresentar o fundamento jurídico do pedido, fazendo a relação entre os fatos e
sua qualificação jurídica de forma a apresentar como conclusão a necessidade de ser
atendida a pretensão do autor].
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III – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a citação do réu por carta, para comparecimento à audiência de tentativa de
conciliação a ser designada por este juízo, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
b) a procedência do pedido para [nos termos do problema, conforme a pretensão
seja declaratória, constitutiva ou condenatória, sendo lícito o pedido genérico].
IV – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, consistentes
nos documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva das testemunhas
abaixo arroladas, perícia de (pôr a finalidade da perícia), apresentando abaixo o assistente
técnico e os quesitos, e todas as que se fizerem necessárias ao longo da presente demanda.
V – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$
[conforme regras do art. 292 do CPC.]
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
Rol de testemunhas.
Assistente técnico.
Quesitos.
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18. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(EM GERAL E ALIMENTOS)

18.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Juiz da causa (art. 516 do CPC).

PARTES/QUALIFICAÇÃO

Tratamento: Exequente e Executado;

HIPÓTESES DE CABIMENTO

Execução de Título Executivo Judicial (art. 515 do
CPC).

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 513 e ss. do CPC.

FATOS

Condenação em obrigação de fazer, não fazer, entregar
coisa ou pagar quantia, não cumprida voluntariamente.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Diante da constituição de um título judicial (provisório ou definitivo), apresentar a fundamentação para
execução dos valores ou obrigações previstas na decisão.

PEDIDOS

Via de regra, não há (simples requerimento de cumprimento). Todavia, em se tratando de alimentos, poderá
efetuar pedido de prisão no caso de descumprimento
(art. 528, § 3º, do CPC).

REQUERIMENTOS

a) intimação do devedor para que pague a quantia devida/cumpra a obrigação em 15 dias, ou apresente
impugnação (art. 513 do CPC);
b) intimação do devedor sobre a incidência da multa de
10% sob o valor do débito e honorários advocatícios,
no percentual de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), em
caso de não pagamento voluntário no prazo;
c) em caso de não pagamento voluntário, a inclusão do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes (art.
782, § 3º, do CPC) e a autorização para o protesto da
decisão judicial condenatória (art. 517 do CPC);
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REQUERIMENTOS

d) em caso de não pagamento voluntário, a expedição de
mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo
oficial de justiça, seguindo-se os atos de expropriação
(art. 523, § 3º, do CPC).
e) requerimentos específicos de cada tipo de cumprimento de sentença.

PROVAS

Não há.

VALOR DA CAUSA

Não há.

DATA FATAL

Não há.

18.2 Pontos básicos do cumprimento de sentença
1) ENDEREÇAMENTO: Juiz da Causa em que foi proferida a decisão que constituiu o título executivo judicial. Se constar na questão o número do processo, este
deve ser mencionado.
Conforme prevê o art. 516 do CPC, o cumprimento far-se-á:
– perante o tribunal, em caso de competência originária (I);
– perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição
(II);
– perante o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de
acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo (III);
– nos dois primeiros casos (art. 516, I e II, do CPC), o exequente poderá
optar: pelo juízo do atual domicílio do executado; pelo juízo do local
onde se encontrem os bens sujeitos à execução; ou, pelo juízo do local
onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Nestes
casos a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem
(art. 516, parágrafo único, do CPC).
2) QUALIFICAÇÃO: não há necessidade de qualificação completa das partes (com
RG, CPF e demais dados), pois trata-se de mero requerimento (petição simples).
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3) COMUNICAÇÕES: não é necessária citação, apenas intimação.
A intimação do executado, como regra geral, se dará por meio de seu advogado, pelo
Diário de Justiça (art. 513, § 1º, do CPC); por carta com Aviso de Recebimento
(AR), quando o executado for representado pela Defensoria Pública, quando não
tiver procurador constituído nos autos ou quando o requerimento for formulado
após um ano do trânsito em julgado da sentença (art. 513, § 2º, II e § 4º, do CPC);
por meio eletrônico no caso das empresas públicas e privadas, com exceção das
microempresas e empresas de pequeno porte (art. 246, § 1º, do CPC), quando não
tiverem procurador constituído nos autos (art. 513, § 2º, III, do CPC); ou por edital,
quando o executado tiver sido citado por edital no processo de conhecimento e tiver
sido revel (art. 513, § 2º, IV, do CPC).
4) REQUERIMENTOS: os requerimentos ficam limitados a intimação do executado para pagar ou cumprir a obrigação, ou apresentar impugnação, no prazo de 15
dias; a intimação sobre a multa incidente em caso de não cumprimento voluntário
da obrigação; o deferimento de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes e o protesto do título; e a expedição de mandado de penhora, em caso de
não pagamento.
Na sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o cumprimento pode se dar por requerimento da parte interessada ou por iniciativa do Juiz.
5) TIPOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Cumprimento Provisório de Sentença que reconhece a exigibilidade
de Obrigação de Pagar Quantia Certa – arts. 520 a 522 do CPC;
– Cumprimento Definitivo da Sentença que reconhece a exigibilidade
de Obrigação de Pagar Quantia Certa – arts. 523 a 527 do CPC;
– Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de Obrigação de Prestar Alimentos – arts. 528 a 533 do CPC;
– Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa pela Fazenda Pública – art. 534 e 535
do CPC;
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– Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de Obrigação de Fazer, não Fazer ou entregar Coisa – arts. 536 e 537 do CPC.
6) PROTESTO POR PROVAS: por se tratar de simples requerimento (petição
simples) de execução de um título já constituído não há protesto por provas.
7) Não deve ser colocado valor de causa no cumprimento de sentença.

18.3 Modelos – Cumprimento de Sentença diversos
1) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA
… DA COMARCA … / UF
Processo n...
(NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO
pelo rito comum, que lhe move/movida contra (NOME DO EXECUTADO), já
devidamente qualificado, vem, perante V. Exa., por seu advogado abaixo subscrito,
promover
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
Nos termos dos arts. 523 e ss. do CPC, expondo e requerendo o que segue:
I – DA OBRIGAÇÃO
[Expor de forma resumida (citando as páginas), o trâmite do processo até a decisão final,
citando, se for o caso, a confirmação/reforma pelo Tribunal e o trânsito em julgado.
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Expor detalhadamente os valores da condenação, com a forma de correção e juros
que foram previstos na decisão.]
II – DO TÍTULO JUDICIAL
[Expor resumidamente o valor final atualizado do título executivo judicial, que está
sendo executado (remeter ao demonstrativo discriminado e atualizado do débito)]
III – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer a Vossa Excelência:
1) Intimar o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513,
I, do CPC) (ou por AR), para pagar sua dívida no prazo de 15 (quinze) dias, ainda,
intimá-lo que o não pagamento voluntário no prazo assinado proporcionará ao
débito acréscimo de 10% (dez por cento), a título de multa, e 10% (dez por cento),
a título de honorários advocatícios (art. 523, § 1º, do CPC).
2) Determinar, se não for efetuado o pagamento voluntário, a inclusão do nome
do devedor em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), e autorizar o
protesto da decisão judicial condenatória (art. 517 do CPC).
3) Expedir, desde logo, se não efetuado o pagamento voluntário, o mandado de
penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça designado ao feito, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º, do CPC).
4) Intimar o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do encerramento
para pagamento espontâneo, apresentar impugnação (art. 525 do CPC) e, se assim
pretender, ficará sujeito às verbas de sucumbência e aos efeitos da Súmula 517 do STJ.
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura
Nome do Advogado OAB/(UF)
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2) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS
AO JUZO DE DIREITO DA … VARA … DA COMARCA …/UF
Processo n...
(NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO
DE ALIMENTOS pelo rito comum, movida contra (NOME DO EXECUTADO), já devidamente qualificado, vem, perante V. Exa., por seu advogado abaixo
subscrito, promover
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS
Nos termos dos arts. 528 e ss. do CPC, expondo e requerendo o que segue:
I – DA OBRIGAÇÃO
[Expor de forma resumida (citando as páginas), o trâmite do processo até a decisão final,
citando, se for o caso, a confirmação/reforma pelo Tribunal e o trânsito em julgado.
Expor detalhadamente os valores da condenação, com a forma de correção e juros
que foram previstos na decisão.]
II – DO TÍTULO JUDICIAL
Expor resumidamente o valor final atualizado do título executivo judicial, que está
sendo executado (remeter ao demonstrativo discriminado e atualizado do débito).
III – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer a V. Exa.:
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1) Intimar o devedor PESSOALMENTE para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o
débito apresentado no demonstrativo anexo, assim como as prestações que se vencerem durante o procedimento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
efetuá-lo (art. 528 do CPC).
2) Decretar a prisão do devedor pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses ( art. 528,
§ 3º, do CPC) se o mesmo se mantiver inerte em face da intimação, ou seja, não
promover o pagamento ou não provar que o fez, nem apresentar justificativa, ou,
apresentada, não for aceita.
3) Determinar, o protesto do título judicial expresso neste pedido (art. 517 do CPC),
assim como a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes (art. 782,
§ 3º, do CPC), se não for realizado o pagamento.
4) Caso o Juízo convença-se da conduta procrastinatória do executado, requer a
ciência do representante do Ministério Público para averiguar indícios da prática
do crime de abandono material tipificado no art. 244 do Código Penal (art. 532
do CPC).
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura
Nome do Advogado OAB/(UF)
3) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA
… DA COMARCA …/UF
Processo n...
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(NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO
pelo rito comum, movida contra (EX. PREFEITURA MUNICIPAL DE ...), vem,
perante V. Exa., por seu advogado abaixo subscrito, promover
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A
EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
Nos termos do arts. 534 e ss. do CPC, expondo e requerendo o que segue:
I – DA OBRIGAÇÃO
[Expor de forma resumida (citando as páginas), o trâmite do processo até a decisão
final, citando, se for o caso, a confirmação/reforma pelo Tribunal e o trânsito em
julgado.
Expor detalhadamente os valores da condenação, com a forma de correção e juros
que foram previstos na decisão.]
II – DO TÍTULO JUDICIAL
Expor resumidamente o valor final atualizado do título executivo judicial, que está
sendo executado (remeter ao demonstrativo discriminado e atualizado do débito).
III – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) Intimar a Fazenda Pública devedora, na pessoa de seu representante judicial, por
carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias,
impugnar o cumprimento de sentença.
2) Caso a Fazenda Pública mantenha-se inerte ou seja rejeitada a sua impugnação,
solicitar que o Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de ..., expeça precatório em
favor do credor/expedir ofício requisitório à autoridade citada para o processo, o
pagamento de pequeno valor para ser realizado no prazo de 2 (dois) meses contados
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da entrega da requisição, cujo pagamento deverá ser feito por depósito judicial na
Agência do Banco do Brasil junto ao Fórum.
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura
Nome do Advogado OAB/(UF)
4) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA
… DA COMARCA …/UF
Processo n...
(NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO
pelo rito comum, que lhe move/movida contra (NOME DO EXECUTADO), já
devidamente qualificado, vem, perante V. Exa., por seu advogado abaixo subscrito,
promover
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A
EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Nos termos do arts. 536 e ss. do CPC, expondo e requerendo o que segue:
I – DA OBRIGAÇÃO
[Expor de forma resumida (citando as páginas), o trâmite do processo até a decisão
final, citando, se for o caso, a confirmação/reforma pelo Tribunal e o trânsito em
julgado.
Expor detalhadamente os valores da condenação, com a forma de correção e juros
que foram previstos na decisão.]
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II – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) Assinalar prazo para o cumprimento da obrigação (especificar a obrigação) e fixar
multa diária pelo atraso, intimado o devedor, na pessoa de seu advogado constituído
nos autos (art. 513, I, do CPC), para o cumprimento, e, se não cumprida a obrigação no prazo assinado, deverá ser condenado por litigância de má-fé (arts. 80 e 81
do CPC) e cópias dos autos serão remetidas ao Ministério Público para instaurar
processo crime por desobediência (art. 536, § 3º, do CPC).
2) Intimar do devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias contados do encerramento
do prazo assinado para cumprimento da obrigação, apresentar impugnação (art. 525
do CPC) e, se assim pretender, contudo, ficará sujeito às verbas de sucumbência,
aos efeitos da Súmula 517 do STJ e à condenação por ato atentatório à dignidade
da justiça (art. 774 do CPC).
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura
Nome do Advogado OAB/(UF)
CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Rafael, menor de idade, representado por sua genitora, Leocides Mourinho, promoveu Ação de Alimentos em face de seu genitor, Carlos Alberto. A Ação n. 1047/2016,
processada perante o Juiz da 1ª Vara de Família de Maringá (PR), foi julgada procedente e condenou Carlos Alberto ao pagamento de pensão mensal em favor de Rafael
no valor equivalente a dois salários mínimos nacionais, mais despesas de transporte
e escola, totalizando R$ 2.500,00 mensais. Carlos Alberto, empresário renomado
no ramo da construção civil, após um ano de cumprimento escorreito da decisão,
deixou de pagar a pensão devida, tendo em vista que o filho não se parece com ele,
tendo traços de afrodescendente e Carlos Alberto é albino e Leocides Mourinho é
loira, de olhos azuis. Já tem 3 (três) meses de inadimplência. Elabore a peça cabível
ao caso, no interesse de Rafael.
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19. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

19.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Juiz da causa em que tramita o Cumprimento de Sentença (art. 525 do CPC).

PARTES/QUALIFICAÇÃO

Tratamento: Exequente e Executado; Impugnante e
Impugnado.

HIPÓTESES DE CABIMENTO

Cumprimento de Sentença quando não há o pagamento voluntário (Execução de Título Executivo Judicial).

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 525 e ss. do CPC.

FATOS

Execução de sentença que reconhece a exigibilidade de
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar
quantia, não cumprida voluntariamente.

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA

Diante do cumprimento de sentença e da não concordância com seus termos, apresentar a fundamentação
para impugnação dos valores ou obrigações executadas.

PEDIDOS E
REQUERIMENTOS

a) acolhimento da preliminar para declarar ou reconhecer a ... (se houver matérias dos arts. 64 e 337 do CPC);
b) atribuição de efeito suspensivo ao processo (demonstrando o atendimento aos requisitos do art.
525, § 6º e alegando a necessidade relevante de seu
deferimento);
c) acolhimento total da impugnação com a consequência conforme as hipóteses sustentadas no corpo da peça;
d) sucumbência (custas e honorários);
e) intimação do exequente para oferecer resposta.

PROVAS

Não há.

VALOR DA CAUSA

Não há.

DATA FATAL

15 dias contados do decurso do prazo de que o devedor
dispõe para efetuar o pagamento (art. 525 do CPC).
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19.2 Pontos básicos da impugnação ao cumprimento de sentença
1.
2.
3.

4.

5.

Endereçamento: a impugnação deverá ser apresentada nos mesmos autos
em que está se cumprindo a sentença.
Qualificação: não há necessidade de qualificação das partes.
Matérias que podem ser alegadas: na impugnação podem ser alegadas
somente as matérias previstas no art. 525, § 1º, do CPC, quais sejam:
 falta ou nulidade de citação;
 ilegitimidade da parte exequente;
 inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
 penhora incorreta ou avaliação errônea;
 excesso de execução ou cumulação indevida das execuções;
 incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
 causas modificativas ou extintivas da obrigação.
Fatos supervenientes: art. 525, § 11, do CPC: em caso de ocorrerem fatos supervenientes, como por exemplo: validade e adequação da penhora,
avaliação e atos executivos subsequentes, e, já tendo expirado o prazo para
impugnação, poderá o executado arguir por meio de simples petição no prazo
de 15 dias”. Veja também o art. 518 do CPC que: autoriza que a arguição de
questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença
e dos atos executivos subsequentes, após o prazo para impugnação.
Efeito suspensivo: em regra a apresentação da impugnação ao cumprimento
de sentença não suspende o trâmite da execução, contudo o art. 525, § 6º, do
CPC permite que o juiz, desde que garantido o Juízo com penhora, caução
ou depósito suficientes, atribua efeito suspensivo, se os fundamentos apresentados pelo executado forem relevantes e o prosseguimento da execução
for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil
ou incerta reparação. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é
lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, com a prática de
atos executivos, inclusive os de expropriação, se oferecer e prestar, nos próprios
autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz (art. 525, § 6º, do
CPC).
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Garantia: a apresentação da impugnação não depende de prévia garantia do
Juízo, ou seja, não necessita que sejam ou tenham sido penhorados bens do
executado para apresentação da impugnação.
Prazo: 15 dias contados a partir do decurso do prazo de que o devedor dispõe
para efetuar o pagamento, independente de nova intimação (art. 525 do CPC).
Demonstrativo: de acordo com os §§4º e 5º, do art. 525, do CPC, o Impugnante deverá apresentar memória de cálculo demonstrando o excesso na
execução, sob pena de rejeição liminar.
Multa: a multa prevista no art. 523, § 1º, incidirá ainda que tenha sido
apresentada impugnação. Em caso de pagamento parcial no prazo de 15 dias
para pagamento, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o
restante (art. 523, § 2º), ainda que apresentada impugnação quanto ao valor
não pago.
Não deve ser colocado valor de causa a impugnação ao cumprimento da
sentença.

CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Por meio de instrumento particular de compra e venda, no qual constava uma cláusula compromissória, a empresa “BETA” – sediada na Rua Guarulhos, 131, Brás,
São Paulo/SP, adquiriu 500 (quinhentas) camisas da empresa “GAMA” – sediada
na Avenida Pirapó, 1000, Ramos, Rio de Janeiro/RJ, pagando (no local) a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, após a entrega dos produtos e o efetivo
pagamento, a empresa adquirente (“BETA”), constatou defeitos em todas as camisas
adquiridas. Solicitou então à vendedora (“GAMA”), o desfazimento do negócio,
com a devolução dos produtos e a restituição dos valores pagos, o que foi negado.
Por consequência, em razão de expressa previsão contratual, a empresa “BETA”
levou o problema à câmara arbitral de São Paulo/SP, que após o regular trâmite procedimental, proferiu sentença arbitral, na qual considerou procedente o pedido da
empresa “BETA”, condenando a empresa “GAMA” à devolução dos valores pagos,
acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde a data do pagamento e juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação.
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Considerando que a empresa “GAMA” não pagou o valor determinado pelo árbitro,
a empresa “BETACAROTENO”, que compõe o grupo empresarial da empresa
“BETA”, mas que não participou nem do contrato firmado entre as partes, nem
do procedimento de arbitragem, promoveu o cumprimento de sentença na cidade
de Campinas/SP, onde tem sua sede, alegando formar grupo econômico com a
empresa “BETA”, motivo pelo qual, mantém interesses convergentes na execução
da sentença arbitral.
No requerimento de cumprimento da sentença arbitral, a empresa “BETACAROTENO”, cobrou o valor de R$ 5.000,00, pagos pela empresa “BETA” pelo produto,
acrescido de correção monetária, pela taxa SELIC, e juros de mora de 1% ao mês,
ambos desde o efetivo pagamento. A empresa “GAMA”, ao ser intimada, manifestou
sua vontade em impugnar o cumprimento de sentença promovido pela empresa
“BETACAROTENO”, por não concordar com vários pontos do requerimento.
Questão: como advogado da empresa “GAMA”, ingresse com a medida judicial
cabível para defender seus interesses, sabendo que o Cumprimento de Sentença
tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, sob o n. 000123456.2017.8.91.0111, e que a empresa foi intimada para efetuar o pagamento nas
formas e para todas as finalidades previstas para intimação no Cumprimento de
Sentença e, não pago voluntariamente, houve decurso in albis na terça-feira da semana passada. Coloque em sua peça a data fatal para o ingresso da medida cabível,
sabendo que a ação tramita nos termos do atual CPC.

19.3 Modelo: impugnação ao cumprimento de sentença
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA
… DA COMARCA …/UF
Processo n...
(NOME DO EXECUTADO), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO
pelo procedimento comum, que lhe move/movida contra (NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, vem, perante V. Exa., por seu advogado
abaixo subscrito, apresentar
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Nos termos do art. 525 do CPC, expondo e requerendo o que segue:
O Exequente requereu o cumprimento de sentença para pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender ser este o valor devido previsto no título
executivo judicial proferido por esse Juízo.
Contudo, como será demonstrado a seguir, a pretensão do Exequente não merece
prosperar.
I – DO PAGAMENTO E DO EXCESSO DE EXECUÇÃO
Conforme comprova a guia acostada, no prazo de 15 dias, contados do trânsito
em julgado, antes mesmo da intimação para pagamento, o Executado depositou
em Juízo o valor de R$ 6.000,00, valor integral da obrigação prevista na sentença.
Por essa razão, a obrigação deve ser declarada extinta.
Ademais, o Exequente exige na sua petição o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor este que é superior àquele previsto no título judicial. Conforme se verifica
na memória de cálculo, na data em que o Executado efetuou o depósito judicial, o
débito era de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
(O Executado deverá apresentar memória de cálculo demonstrando o excesso na
execução, sob pena de rejeição liminar – art. 525, §§ 4º e 5º do CPC)
Infere-se, assim, que a impugnação merece acolhimento para declarar extinta a
obrigação.
II – DO EFEITO SUSPENSIVO
O art. 525, § 6º, do CPC autoriza ao juiz conceder efeito suspensivo à impugnação
quando estiverem presentes os requisitos do perigo de dano e da relevância dos
fundamentos.
No presente caso, ficou demonstrado de forma inequívoca que o Executado efetuou
o pagamento integral da obrigação prevista na sentença, inclusive, juntou aos autos o
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comprovante do depósito judicial, o que justifica a garantia do juízo e relevância dos
fundamentos da impugnação. Além disso, não sendo deferido o efeito suspensivo,
mesmo tendo sido realizado o pagamento integral, o Executado poderá ter seus bens
penhorados e levados a leilão o que lhe acarretará grave prejuízo. Desta forma, estão
justificados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à presente impugnação.
III – DO REQUERIMENTO
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) A concessão do efeito suspensivo à presente impugnação, a fim de obstar o prosseguimento da sentença, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC.
2) O acolhimento total da impugnação para reconhecer (ou declarar por sentença)
que o Executado realizou o pagamento integral da obrigação prevista no título judicial, extinguindo a dívida ora excutida e, consequentemente, extinguindo o feito.
3) A condenação do Exequente ao pagamento das custas e honorários de advogado,
estes a serem fixados em 20% sobre o valor da causa.
4) A intimação do Exequente, na pessoa de seu advogado, para que se manifeste
acerca da presente impugnação.
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura/Nome do Advogado OAB/(UF)

JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ
Súm. 48: A data do trânsito em julgado da sentença é o termo inicial do prazo prescricional para
a execução individual de sentença proferida em ações coletivas.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO
DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE
MANIFESTAR SOBRE A VIA ADEQUADA DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONCERNENTE SOBRE O MÉRITO
DO RECURSO – EXEGESE DO ART. 1.001 DO CPC – PRECEDENTES. Agravo de
instrumento não conhecido. (TJPR. 15ª Câmara Cível. Proc. 0043264-22.2018.8.16.0000.
Maringá. Rel. Elizabeth M. F. Rocha, j. 15.10.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. RECURSO INTERPOSTO MINUTOS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO RECURSAL. ART. 1.003, § 5º, DO
CPC/2015. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COM O ASSINADOR. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. RISCO ASSUMIDO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (TJPR. 10ª
Câmara Cível. Proc. 0037995-02.2018.8.16.0000. Londrina. Rel. Guilherme Freire de
Barros Teixeira, j. 15.10.2018)
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20. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

20.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Art. 781 do CPC (não havendo foro de eleição, o foro
do domicílio do réu, o da situação dos bens ou do local
em que ocorreu o ato ou fato que deu origem ao título).

CABIMENTO

Procedimento utilizado para o recebimento de dinheiro,
de pecúnia, por meio da expropriação de bens do devedor
(arts. 824 e ss. do CPC).

PETIÇÃO INICIAL

Será a petição inicial que inaugurará o processo executivo. Assim, devemos observar os requisitos necessários à
elaboração de toda petição inicial, que são os arts. 319,
320 e 106, I, do CPC, além dos requisitos do art. 798 do
CPC, inclusive planilha de débito, por estarmos diante
de uma ação executiva.

PARTES

Exequente (credor) e Executado (devedor/sucumbente).

FATOS

Descritos no Problema.

FUNDAMENTOS

Arts. 783, 784 e 786 do CPC. O trâmite desta ação segue
o procedimento dos arts. 829 e ss. do CPC.

Citação do executado a ser feita pelo Oficial de Justiça,
com os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC, ou pelos
correios com AR – aviso de recebimento (arts. 247 e 249
do CPC). O Novo CPC retirou a antiga vedação de citação
pelos correios em execução – art. 222, d, CPC/1973. A
REQUERIMENTOS
citação será para que no prazo de 3 (três) dias o executado
efetue o pagamento da dívida, acrescida de juros, correção
(OBS.: não há tecnicamente pedido monetária e honorários advocatícios (que requer sejam
em execução, trata-se de cumprimento fixados em 10% do total do débito, consoante art. 827,
forçado do título já reconhecido)
caput, do CPC), ou parcele a dívida na forma prevista no
art. 916 do CPC; sob pena de se prosseguir com a penhora
e avaliação de bens que compõem o patrimônio do executado, de tantos bens quantos bastem para a satisfação
do crédito, nos termos do § 1º do art. 829 e 831 do CPC.
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OUTROS REQUERIMENTOS

– Penhora online (art. 854 do CPC);
– Pode indicar bens do devedor a serem penhorados (art.
829, § 2º, do CPC);
– Menção de que, cumprida a obrigação no prazo, o executado arcará com o valor dos honorários advocatícios
pela metade (art. 827, § 1º, do CPC);
– Requerer a certidão que comprove a distribuição do
feito, para fins de averbação no registro de imóveis, de
veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou
indisponibilidade (art. 828 do CPC);
– No caso de ser infrutífera a tentativa de localização de
bens, que o executado seja intimado para se manifestar sobre sua existência, sob pena de caracterizar ato atentatório
a dignidade da justiça e ser arbitrada multa de até 20% do
total da execução (art. 774, V e parágrafo único, do CPC);
– Inclusão no cadastro de inadimplentes (Serasa/SCPC)
– art. 782, § 3º, do CPC.

VALOR DA CAUSA

Valor da dívida executada.
QUESTÕES DISSERTATIVAS

1. Caio promoveu ação de execução em face de Tício baseado em uma nota promissória, executando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) prevista neste
documento. Ao promover a ação, Caio solicitou do cartório distribuidor do Foro
Competente para o processamento de sua ação, a emissão de certidão comprobatória
do ajuizamento da ação de execução e a levou ao Cartório de Registro de Imóveis
para a averbação de um bem imóvel que tem conhecimento ser de propriedade de
Tício, além do imóvel que o mesmo reside. Após, no curso desta ação, Tício vendeu
esse bem imóvel a uma terceira pessoa. Assim:
A)
B)
C)
D)

O ato de Tício pode ser considerado como Fraude?
Se sim, que tipo de fraude se evidencia?
Se existente, o credor deverá alegá-la via Ação Pauliana?
Se existente, esse ato será considerado como ato atentatório à dignidade
da justiça?
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2. Laura é credora de Júlio da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dívida
esta consubstanciada em título executivo extrajudicial. Após 20 dias do vencimento
da obrigação, Júlio ainda não a havia cumprido. Porém, antes mesmo de ser a ação
proposta, Laura veio a falecer. Nesse caso, esta dívida ainda poderá ser executada?
Se a resposta for negativa, explique; se for positiva, quem poderá dar início à ação
de execução? Explique e fundamente sua resposta.
CASO 1 – Peça Prático-Profissional

José Manoel, médico, vendeu um imóvel localizado na cidade de Campinas/SP
à Lúcio Alves, solteiro, dentista, ambos residentes e domiciliados na cidade de
São Paulo, pelo valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais). No instrumento
particular confeccionado firmado entre as partes, devidamente assinado por duas
testemunhas, quais sejam o Sr. João e a Sra. Antônia, ficou convencionado que o
pagamento ocorreria 50% à vista e os outros 50% em quatro parcelas no valor de
R$ 100.000,00 (Cem mil reais) cada uma, com vencimento em 10.6.2018,
10.7.2018, 10.8.2018 e 10.9.2018. Apenas a entrada foi paga, as outras quatro
parcelas não foram cumpridas por Lúcio Alves, mesmo tendo recebido notificação
extrajudicial da existência deste débito para que ele fosse quitado. José Manoel,
pretendendo receber determinado crédito não cumprido, procura você como seu
advogado. Assim, proponha a medida judicial cabível para que ele possa receber
seu crédito inadimplido. Considere que o débito corrigido e atualizado, segundo
planilha de cálculo, totaliza R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta mil reais).

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 193

09/07/20 15:21

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 194

09/07/20 15:21

21. EMBARGOS DO DEVEDOR E EMBARGOS À
EXECUÇÃO

21.1 Estrutura básica

COMPETÊNCIA

Juízo em que tramita a execução, com distribuição por dependência
(art. 914, §§ 1º e 2º do CPC). Pode ser ofertado no juízo deprecado,
mas, via de regra, a competência de julgamento será no deprecante,
salvo questões específicas no deprecado (avaliação, vícios de penhora
ou de arrematação ocorridas no juízo deprecado).

CABIMENTO

Corresponde a uma defesa do executado envolvendo execução
fundada em título executivo extrajudicial.

PETIÇÃO INICIAL

Não obstante sejam os embargos à execução considerados como
defesa, possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, iniciados por meio de uma petição inicial e terminando por sentença.
Assim, devemos observar os requisitos necessários à elaboração de
toda petição inicial, (arts. 319, 320 e 106, I, do CPC), além dos
requisitos do art. 914 e ss. do CPC.

PARTES

Embargante (parte ativa, devedor ou executado) e Embargado
(passivo, credor).

PRAZOS

15 dias úteis da juntada da citação nos autos, excluindo o dia do
começo e contando o final, prazo esse contado individualmente
para cada executado (salvo entre cônjuges ou companheiros, que
serão contados em comum da última juntada da citação nos autos.,
se por carta, da juntada no deprecado se ato de sua competência,
ou da juntada no deprecante (regra geral) – arts. 231 e 915, caput
e §§ do CPC. A dobra de prazo para litisconsortes de procuradores
distintos não se aplica nos embargos do devedor (art. 915, § 3º c/c
art. 229, ambos do CPC).

FATOS

Descritos no problema.

FUNDAMENTOS

Art. 917 do CPC – matérias que podem ser alegadas. Não existem
mais os embargos à penhora, qualquer incorreção será alegada por
simples petição – art. 917, § 1º, do CPC.
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21. Embargos do devedor e embargos à execução

PEDIDO E
REQUERIMENTOS

- Procedência do pedido articulado nos embargos;
- Recebimento dos embargos no efeito suspensivo (art. 919, § 1º,
do CPC);
No caso de alegação de excesso de execução, apresentar o valor
que entende ser devido, sob pena de indeferimento liminar dos
embargos nessa parte, sendo admitido o prosseguimento somente
se os embargos versarem sobre outro fundamento (art. 917, §§ 3º
e 4º, do CPC);
- Intimação do embargado para apresentar resposta;
- Protesto por provas;
- Sucumbência.

VALOR DA CAUSA

Valor da causa: valor da execução/vantagem econômica perseguida
pela parte.
CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Mario Andrade, portando um título executivo extrajudicial, promove ação de execução por quantia em face de Otávio Augusto, processo número 6879999/2014,
que tramita pela 9ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, visando o recebimento da
importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Pelo fato de, no prazo
estabelecido pela lei, Otávio Augusto não ter cumprido referida obrigação, Mario
requereu em juízo que se realizasse a penhora sobre o imóvel residencial de Otávio,
objetivando receber seu crédito, pois o devedor não possui outros bens. Não obstante, Otávio Augusto não cumpriu citada obrigação porque pretende alegar em
juízo que na realidade parte dessa dívida já foi paga, segundo seus comprovantes de
pagamento (no caso, alega ter pago a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)) e
que também a penhora não poderia ter recaído sobre seu imóvel residencial, mesmo
que nele resida sozinho, pois é pessoa solteira. Assim, Otávio Augusto procura você
como seu advogado para a adoção de medida judicial adequada visando a realização
de sua defesa neste processo de execução.
QUESTÃO DISSERTATIVA 1

Fabrício, morador de Vitória-ES, de passagem em São Paulo por motivo de trabalho, aproveita a estada na cidade para comprar presentes para sua namorada na loja
Ana Noris Moda Feminina. Realiza o pagamento por meio de cheque no valor de
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R$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais). Depositado na instituição
bancária, o cheque é devolvido por falta de provisão de fundos. A pessoa jurídica
ingressa com a execução, nos termos da lei. Fabrício foi regularmente citado, e tal
informação foi juntada aos autos em trâmite no juízo deprecante na mesma data.
Vinte dias depois, a carta precatória devolvida pelo juízo deprecado é juntada aos
autos de origem, e o executado opõe embargos quinze dias depois de decorridos
os vinte dias referidos. Fabrício alegou em sua defesa não ser executivo o título
apresentado e que há excesso na execução, deixando de juntar o valor que entendia
correto. Com base na situação-problema, responda às indagações abaixo com base
na legislação vigente.
a)

Como advogado(a) da Ana Noris Moda Feminina, intimado a se manifestar sobre os embargos, o que alegaria?

b)

Suponha que o juiz tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos.
Requerida a revogação, o juiz mantém o efeito, mesmo tendo sido demonstrado inequívoco o risco de lesão irreparável. Como advogado(a),
qual medida adotaria? Informe o prazo e procedimento.

QUESTÃO DISSERTATIVA 2

Proposta ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial, o
devedor opôs embargos à execução, tendo o juiz os rejeitados liminarmente, sob o
argumento de intempestividade.
a)

Em face dessa situação hipotética, indique, com a devida fundamentação, a medida judicial cabível bem como seus efeitos.

b)

Se os embargos tivessem sido recebidos, tendo o juiz negado eventual
pedido de efeito suspensivo feito pelo executado, qual o recurso a ser
interposto?
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21.2 Modelo: Embargos do Devedor
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ [ÓRGÃO COMPETENTE]
DA COMARCA DE ...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ...
Distribuição por dependência aos autos n...
DEVEDOR, nacionalidade, estado civil, profissão, RG sob n..., inscrito no CPF
sob n..., residente e domiciliado no endereço...
ou
DEVEDOR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n..., com sede
no endereço, por seu representante legal, nome..., nacionalidade..., estado civil...,
profissão..., RG n..., CPF n..., residente e domiciliado no endereço...,
por seu advogado, que receberá intimações no endereço..., vem, respeitosamente,
a Vossa Excelência, propor o presente
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(ou Embargos do Devedor = expressões sinônimas)
Em face do CREDOR, [Nacionalidade, estado civil, profissão, RG sob n..., inscrito
no CPF n..., residente e domiciliado no endereço...]
ou
CREDOR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n..., com sede
no endereço, por seu representante legal, nome..., nacionalidade..., estado civil...,
profissão..., RG n..., CPF n..., residente e domiciliado no endereço...
pelos motivos de fato e de direto que a seguir expostos:
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I – DOS FATOS
[Narrar os fatos como descritos no problema, que evidenciam a existência do direito
do devedor de resistir à execução, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil]
II – DO DIREITO
[Apresentar o fundamento jurídico do pedido, fazendo a relação entre os fatos e sua
qualificação jurídica, demonstrando a necessidade jurisdicional para os embargos
em virtude de ato judicial que culminou na citação do embargante, ou determinou
penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento,
inventário, ou partilha de bens, do embargante]
III – DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
[Demonstração do preenchimento dos requisitos legais do efeito suspensivo, acima
referidos]
IV – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a citação do embargado na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15
dias, apresente a defesa que entender cabível, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
b) a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, já que demonstrado o
preenchimento dos requisitos legais para tanto;
c) ao final o julgamento procedente dos embargos do devedor, para fins de [determinar a providência que favoreça o requerente] e a condenação do embargado ao
pagamento de custas e honorários advocatícios.
V – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, consistentes nos documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva
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21. Embargos do devedor e embargos à execução

de testemunhas, perícias e todas as que se fizerem necessárias ao longo da presente
demanda.
Dá-se à causa o valor de ...
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
OAB...
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22. RECURSOS

22.1 Cabimento dos recursos
Ao identificar que o caso se resolve com um recurso, deve-se verificar o
cabimento:
RECURSO

CABIMENTO

APELAÇÃO

Sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
a) tutelas provisórias;
b) mérito do processo;
c) rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
d) incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
e) rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
f) exibição ou posse de documento ou coisa;
g) exclusão de litisconsorte;
h) rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
i) admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
j) concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
l) redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1º, do CPC;
m) outros casos expressamente referidos em lei.

AGRAVO INTERNO

Cabível contra decisão proferida pelo relator e será dirigido
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Cabem contra qualquer decisão judicial para:
a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
c) corrigir erro material.
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RECURSO ESPECIAL

É o recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cabível
nos casos de decisão proferida por tribunal de última ou única
instância (art. 105, III, da CF).
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato do governo local contestado em face de
lei federal;
c) der a lei federal interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal.

É o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 102,
III, da CF). Cabível nos casos de decisão recorrida, de última
ou única instância:
a) contrariar dispositivo da Constituição;
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
b) declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face
desta Constituição;
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
É cabível recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal (art.
102, II, da CF) nos casos de:
a) decisão que julgar habeas corpus, o mandado de segurança,
o habeas data e o mandado de injunção, se forem julgados em
única instância pelos tribunais superiores (STJ, TSE, TST,
STM) e se a decisão for denegatória; e
b) o crime político.
É cabível recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ORDINÁRIO CONS- (art. 105, II, da CF), nos casos de:
TITUCIONAL
a) decisão que julgar habeas corpus, se forem julgados em única
ou última instância pelos Tribunais de Justiça e TRFs e se a
decisão for denegatória;
b) decisão que julgar mandado de segurança se forem julgados
em única instância pelos Tribunais de Justiça e TRFs e se a
decisão for denegatória; e
c) causas em que forem partes Estado Estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa residente ou
domiciliada no país.
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Cabível contra decisão de presidente ou de vice-presidente
do tribunal que:
a) indeferir pedido formulado com base no art. 1.035, § 6º
ou no art. 1.036, § 2º, ambos do CPC, de inadmissão de
recurso especial ou extraordinário intempestivo;
AGRAVO EM RECURSO ES- b) inadmitir, com base no art. 1.040, I, do CPC, recurso
PECIAL E EM RECURSO EX- especial ou extraordinário sob o fundamento de que o acórdão
TRAORDINÁRIO
recorrido coincide com a orientação do tribunal superior;
c) inadmitir recurso extraordinário, com base no art. 1.035,
§ 8º ou no art. 1.039, parágrafo único, ambos do CPC, sob o
fundamento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu
a inexistência de repercussão geral da questão constitucional
discutida.
QUESTÕES DISSERTATIVAS

Analise os casos abaixo e diga qual é o recurso cabível de cada decisão, expondo em que efeitos deverão ser recebidos, justificando sua resposta com a legislação
vigente:
a) Ato pelo qual o juiz julga improcedente os embargos à execução fundada
em título executivo extrajudicial.

b) Ato pelo qual o juiz julga impugnação proposta pelo executado, extinguindo a execução.

c) Ato pelo qual o juiz julga a liquidação de sentença.

d) Decisão não unânime de desembargadores que julgam recurso de apelação
parcialmente procedente.
e) Ato pelo qual o juiz indefere a justiça gratuita pleiteada pelo autor na inicial.

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 203

09/07/20 15:21

204

22. Recursos

f ) Ato pelo qual o juiz designa audiência de conciliação para determinada
data intimando as partes a comparecerem.

g) Indeferimento de contradita em sede de audiência de instrução e julgamento.

h) Indeferimento de tutela antecipada recursal pelo relator.
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23. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

23.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Endereçamento ao juiz ou relator prolator – art. 1.023 do CPC.

CABIMENTO

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Servem
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento, ou ainda, corrigir erro material – art. 1.022 do CPC.
Obs.: o art. 48 da Lei 9.099/1995 foi atualizado com a redação do
CPC, não havendo mais previsão expressa de embargos declaratórios
sobre dúvida.

PRAZO

5 dias da intimação da decisão – art. 1.023 do CPC.
Obs. 1: o prazo em dobro para diferentes litisconsortes com diferentes
advogados somente se aplica a processos físicos (não eletrônicos) – art.
229, § 2º, do CPC;
Obs. 2: o prazo é contado em dias úteis (art. 219 o CPC) e deve ser
comprovado o feriado local (art. 1.003, § 6º, do CPC).

PARTES

Embargante e Embargado.

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
(PRELIMINARES)

– Tempestividade;
– Cabimento (uma das hipóteses do art. 1.023 do CPC);
– Decisão recorrida.

FATOS

Descritos no Problema.

FUNDAMENTOS

Art. 1.022 do CPC.

PEDIDO

Hipótese correspondente ao enquadramento do art. 1.022 do CPC.

OUTROS PEDIDOS:

– Acolhimento dos embargos de declaração para prequestionamento
– Súm. 98 do STJ: Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
– Acolhimento dos embargos de declaração infringentes (efeito modificativo) – requerer a intimação do embargado (art. 1.023, § 2º, do CPC);
– Embargos de declaração com juntada de documentos (pedido atípico);
– Embargos de declaração por decisão desfundamentada - art. 489, §
1º, do CPC.

CUSTAS

Embargos de declaração não tem recolhimento de custas.
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OBS.: Embargos Declaratórios protelatórios  art. 1.026, § 2º, do
CPC = multa de até 2% do valor da causa atualizado.
CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Interposta apelação, José, que tinha sido condenado em primeira instância a pagar
a Carlos uma indenização por danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), teve
êxito na sustentação oral e acabou sendo absolvido, nada mais devendo. Na mesma
apelação foi requerida a revisão dos honorários sucumbenciais. Ocorre que o acórdão foi publicado nesta sexta-feira, na data de hoje, razão pela qual notou-se que
não houve pronunciamento sobre a reversão dos honorários advocatícios e demais
consectários de sucumbência. Também se verificou que a fundamentação adotada
não decorre a conclusão, pois o debate das provas, segundo o relator, daria o provimento da apelação, conforme anunciado na sessão de julgamento, mas o acórdão
concluiu pelo improvimento. QUESTÃO: Como advogado(a) de José, proponha
a peça jurídica cabível.

23.2 Modelo – Embargos de Declaração
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR
[recurso] DO TRIBUNAL ...
Autos n....
EMBARGANTE, pelo advogado devidamente constituído nos autos, que a esta
subscreve, nos autos da [AÇÃO] acima mencionada, que tem como parte adversária
EMBARGADO, vem, respeitosamente, a Vossa Excelência, interpor
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes, do Código de Processo Civil, cujas
razões são abaixo expostas.
[Demonstrar a existência da obscuridade, contradição ou omissão]
Posto isto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para fins de esclarecer o julgado, suprimindo-se a [obscuridade/contradição/
omissão; erro material apontada].
Pede deferimento.
Local e data.
Advogado...

23.3 Embargos de declaração na prática
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 37ª VARA
CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA – SÃO PAULO – SP
Ação de Embargos à Execução
Processo n ...
Embargante: Empresa Plus Ltda
Embargado: Banco Alfa Ltda
EMPRESA PLUS LTDA, já qualificada nestes autos, vem, por intermédio de seu
patrono, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, para, com supedâneo
no art. 489, § 1º, IV c/c art. 1.022, II e parágrafo único, II, ambos do Estatuto de

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 209

09/07/20 15:21

210

23. Embargos de declaração

Ritos, assim como, ainda, com suporte no art. 93, IX, da Carta Política, no quinquídio legal (CPC, art. 1.023), opor os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(por omissão)
para, assim, aclarar pontos omissos na r. decisão interlocutória que demora à fl. 27,
tudo consoante as linhas abaixo explicitadas.
1 – DOS FATOS
OMISSÃO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISÓRIO GUERREADO
A Embargante solicitara, com a exordial, fosse concedido efeito suspensivo à Ação
de Embargos do Devedor, ora em vertente. Na ocasião, fizera longos comentários
acerca da propriedade do referido pleito. Todavia, o mesmo fora negado.
A Embargante, como se denota do item 2.7 da peça vestibular, fizera aludido pedido
e, para tanto, em obediência aos ditames do art. 919, § 1º, da Legislação Adjetiva
Civil, trouxera elementos suficientes para se concluir da imprescindibilidade da
atribuição do efeito suspensivo.
2 – DA DECISÃO RECORRIDA
A decisão embargada foi assim exarada:
Quanto ao pedido de recebimento no efeito suspensivo, tenho que a regra disposta
no art. 919 do CPC prioriza o recebimento tão só no efeito devolutivo, salvo excepcional exceção. Ademais, não foi demonstrada pelo embargante à ocorrência de
quaisquer das hipóteses do § 1º, do art. 919, do CPC.
O pedido em liça fora rechaçado, porém, concessa venia, sem a devida e necessária
motivação,
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3 – DO DIREITO: NOVA DECISÃO PARA SUPRIR A OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
Entre inúmeros outros argumentos e elementos comprobatórios, vale frisar que
na inicial se sustentou que seguramente o Embargante demonstrou o requisito da
“fundamentação relevante”, porquanto cristalinamente ficou comprovado que: a)
existiu a cobrança ilegal de juros capitalizados diariamente; b) a cobrança de encargos contratuais indevidos, no período de normalidade contratual, afasta a mora do
devedor; c) a cláusula 17ª da Cédula de Crédito Bancário anuncia, expressamente,
a possibilidade da cobrança de comissão de permanência, juros moratórios e multa
contratual, ofuscando à diretriz da Súmula do 472 do STJ. Em havendo o direito
de fundo, o efeito suspensivo deve ser deferido.
Ademais, além da “fundamentação relevante”, devidamente fixada anteriormente, a
peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”, uma
vez que, tratando-se de título executivo extrajudicial, a execução terá seu seguimento
normal (CPC, art. 919, caput).
E isso, igualmente, nos remete aos preceitos legais que preservam a função social
dos contratos (CC, art. 421).
Entrementes, a despeito de tamanha fundamentação, o pleito fora obstado por meio
da decisão antes mencionada.
Seguramente essa deliberação merece reparo.
Com esse enfoque, dispõe o Código de Processo Civil, verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
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Inarredável que a regra supra aludida se encaixa à decisão hostilizada.
A mesma passa longe de invocar argumentos capazes de motivar a rejeição ao
pedido buscado.
É necessário não perder de vista a posição da jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISA
O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 165 DO CPC. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de
declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É nula,
por ausência de motivação, decisão que confere efeito suspensivo a embargos à execução nos termos do art. 739 – A,
§ 1º, do CPC, sem que haja fundamento que justifique essa
excepcionalidade. 3. Agravo em Recurso Especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ. AREsp
120.546. 3ª Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
16.6.2014)

No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DECRETADA. É
nula a decisão interlocutória que, por ausência de qualquer
fundamento, infringe o disposto no artigo 489, § 1º, do
CPC, e ainda fere o princípio da motivação, que possui
assento constitucional (art. 93, IX). Na espécie, o juízo
de origem, sem motivar, concedeu efeito suspensivo aos
embargos à execução opostos pelas executadas. Nulidade
que se decreta. Desconstituição da decisão agravada. De
ofício, desconstituíram a decisão interlocutória. Unânime.
(TJRS. AI 0202853-32.2016.8.21.7000. 18ª Câmara Cí-
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vel. Rel. Des. Giuliano Viero Giuliato, j. 24.11.2016, DJe
30.11.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1.
Na inteligência do princípio do devido processo legal, todos
os pedidos das partes, direcionados ao julgador, devem ser
devidamente enfrentados, de forma fundamentada (art. 93,
IX, CF e art. 11 CPC/15), sob pena de nulidade. 2. Na
hipótese, deve ser declarada nula a decisão interlocutória
que, por ausência de fundamentação, infringe o disposto no
artigo 11, do CPC, e ainda fere o princípio da motivação,
que possui assento constitucional (art. 93, IX). RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (TJGO. AI 0218822-71.2016.8.09.0000. 4ª
Câmara Cível. Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo. DJ
6.10.2016. p. 181)

Há de haver exame dos fundamentados estipulados pelo Embargante, justificando, empós disso, por quais motivos foram desacolhidos.
Assim, como é consabido que os demandantes têm direito à entrega da prestação jurisdicional de forma clara e precisa. Houve, em verdade, omissão no julgado
de fatores relevantes, devidamente debatidos nos autos e que necessariamente teriam
a repercussão necessária no julgamento.
4 – DO PEDIDO
Destarte, a decisão guerreada, permissa venia, é vazia e desfundamentada, razão
pela qual serve a presente para pedir o recebimento do presente recurso e, em
prosseguimento, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, suprindo-se os
vícios da decisão guerreada e, com isso, evitar-se sua nulidade por negativa de
vigência e ferimento ao art. 93, IX, da CF c/c art. 489, § 1º c/c art. 1.022, II, do
Código de Processo Civil.
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Pede, ademais, seja alterado o julgado de sorte a acolher o pedido fomentado pela
parte Embargante e, em face ao pleito de efeito modificativo ao julgado, mostra-se
necessário, em homenagem ao princípio do contraditório, que a Embargada seja
instada a se manifestar sobre o presente recurso (CPC, art. 1.023, § 2º).
Respeitosamente,
pede deferimento.
Cidade, 00 de ____ do ano de 0000.
Advogado / assinatura
OAB ....
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24. AGRAVO DE INSTRUMENTO

24.1 Estrutura básica
REQUISITOS

Arts. 1.015 a 1.020 do CPC.

INTERPOSIÇÃO

Diretamente ao tribunal competente, por meio de petição
que deverá cumprir os arts. 1.016 e 1.017 do CPC.

PARTES

Tratamento: agravante e agravado.

HIPÓTESES DE CABIMENTO

Decisões interlocutórias do CPC, art. 1.015, caput e parágrafo único e outros casos expressamente referidos em lei
(ex.: Lei de Falências, art. 17, decisão sobre impugnação de
crédito do QGC-Quadro Geral de Credores; art. 59, § 2º,
contra a decisão que conceder a recuperação judicial; art.
100, da decisão que decreta a falência – Lei 11.101/2005).
O rol seria taxativo?

PRAZO

15 dias úteis: art. 1.003, § 5º, do CPC.

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 1.015 e ss. do CPC.

EFEITOS

Efeito devolutivo limitado à decisão agravada e ao impugnado. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, poderá o
agravante requerer efeito suspensivo para evitar lesão grave ou
de difícil reparação ou a antecipação dos efeitos do recurso
(efeito ativo) nos casos de provisão jurisdicional de urgência
(art. 294 e ss. do CPC). Verificar legislação especial, como o
art. 17, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.

PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO

Dirigida ao Desembargador Presidente do Tribunal competente. Requerer o efeito pretendido, a intimação da parte
contrária para apresentar contraminuta, se já tiver sido
citada, e a juntada das custas de preparo e retorno de autos.
Informar que irá cumprir o disposto no art. 1.018, § 2º, do
CPC, juntando cópias na origem no caso de autos físicos,
sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento.
Indicar as peças obrigatórias e as facultativas que acompanham o recurso, bem como nome e endereço dos advogados
do agravante e agravado (art. 1.017 do CPC).
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MINUTA DE AGRAVO DE INS- Justificar o pedido de efeito suspensivo ou ativo. Atacar a
TRUMENTO
decisão com legislação, doutrina e jurisprudência.
Conhecimento e provimento do recurso para reforma da
decisão.

PEDIDO

CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Maria do Bairro ingressou com uma ação declaratória de inexigibilidade de débito
contra o Banco Tio Patinhas S/A, que negativou seu nome, por um empréstimo
que ela teria feito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem que Maria jamais
tivesse sido cliente deste estabelecimento. Maria mora em Santa Catarina, na cidade
de Bombinhas, sendo que a ação tramita perante este fórum na única Vara Cível
desta comarca. Em sua petição inicial Maria requereu a antecipação de tutela para
que desde já seu nome saísse dos órgãos de proteção ao crédito, juntando aos autos
cópia de um e-mail recebido da ouvidoria do banco Tio Patinhas, reconhecendo que
ela jamais fora cliente deste estabelecimento. Como é pessoa humilde que trabalha
como empregada doméstica, requereu também a isenção das custas processuais. Seus
pedidos finais foram a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por
danos morais. O primeiro despacho do juiz aos autos deferiu a justiça gratuita, mas
indeferiu a antecipação de tutela pretendida, além de determinar a citação do réu.
Maria precisa do nome sem máculas, pois está tentando financiar um automóvel,
sendo que o negócio está fechado a aguardando apenas a aprovação do Banco Alfabeta,
que negou, por hora o financiamento, por conta desta restrição. Como advogado
de Maria do Bairro, redija a peça processual cabível para que possa auxiliar Maria a
resolver essa pendência, sem ter que esperar o desfecho da ação.

24.2 Modelo – Agravo de Instrumento
Petição de interposição
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA ... REGIÃO
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[Espaço de dez linhas para despacho judicial]
AGRAVANTE, por seu advogado ao final assinado, nos autos da (NOME DA
AÇÃO), que tem como parte adversária AGRAVADO não se conformando, “data
venia”, com a r. decisão que [resumir a decisão recorrida], vem interpor AGRAVO
DE INSTRUMENTO com PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, cuja minuta
é consubstanciada nas laudas a seguir.
Informa que o preparo segue anexado, conforme determina o art. 1.007 Código de
Processo Civil. A fim de cumprir o disposto no art. 1.016, IV, Código de Processo
Civil, informa:
a) POR PARTE DA AGRAVANTE: advogado, cujo endereço é...
b) POR PARTE DO AGRAVADO: advogado, cujo endereço é...
Também, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil, lista as peças integrantes do traslado, na qual consta a integralidade dos autos originários, podendo-se
verificar as peças essenciais, como adiante listado:
1) Procuração aos representantes do Agravado-Autor;
2) Decisão impugnada;
3) Certidão de publicação da decisão agravada;
4) Demais documentos essenciais para a compreensão da causa, quais sejam: ...
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
Petição de razões
MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
ORIGEM:
AUTOS Nº...
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AGRAVANTE:...
AGRAVADO:...
Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
Eminentes Julgadores.
I – BREVE RELATO DO PROCESSADO
[Resumir o ocorrido, nos termos do problema proposto]
II – DO CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
[Demonstrar que o recurso se dirige a impugnar decisão proferida nos termos do
art. 1.015 do CPC]
III – DAS RAZÕES DE NULIDADE DA DECISÃO DE FLS.
[Caso se verifique a existência de nulidade da decisão ou do processo, como a ausência de fundamentação da decisão interlocutória, cerceamento de defesa ou outro].
IV – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO DE FLS.
[Mencionar as razões de fato e de direito que sustentam a pretensão do agravante]
V – DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
[se for o caso de providência urgente, conforme mencionado no problema, requerer
a antecipação de tutela recursal, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, mencionando como relevante fundamento breve resumo
da tese favorável ao agravante e como dano de grave ou difícil reparação o fato que
tiver o condão de prejudicar o interesse do Agravante como descrito no problema]
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VI – DO REQUERIMENTO
Posto isto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de
[anular/reformar] a decisão proferida na instância “a quo” para [conforme o problema], como medida de JUSTIÇA!
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
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25. RECURSO DE APELAÇÃO

25.1 Estrutura básica
COMPETÊNCIA

Endereçamento ao juiz prolator – art. 1.010 do CPC.

PARTES

Apelante e Apelado.

PEÇA

Fazer peça de interposição e depois as razões. No caso de contrarrazões, idem.

CABIMENTO

Cabe da sentença que finalizar o procedimento em primeira instância,
comportando preliminar de decisão interlocutória não coberta pela
preclusão (ou seja, não agravável) – art. 1.009, § 1º, do CPC.
Obs. 1: a sentença parcial (ou seja, o capítulo da sentença em decisão prévia à sentença final) será agravável, uma vez preenchidos os
requisitos do art. 1.015.
Obs. 2: a questão não preclusa pode ser suscitada em contrarrazões
de apelação, razão pela qual abrirá ao apelante novo prazo de 15
dias para se manifestar acerca da preliminar em contrarrazões – art.
1.009, § 2º, do CPC.
Obs. 3: a parte que aceitar a decisão (expressa ou tacitamente) não
poderá recorrer, podendo ocorrer a desistência ou a renúncia – arts.
998 a 1.002 do CPC.

PRAZO

15 dias úteis da intimação da decisão – art. 1.003, § 5º, do CPC.
Obs. 1.: O prazo em dobro para diferentes litisconsortes com diferentes advogados somente se aplica a processos físicos (não eletrônicos)
– art. 229, § 2º, do CPC;
Obs. 2.: O prazo é contado em dias úteis (art. 219 do CPC) e deve ser
comprovado o feriado local (art. 1.003, § 6º, do CPC).

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
(PRELIMINARES)

– Tempestividade;
– Cabimento (uma das hipóteses do art. 1.009 do CPC);
– Decisão recorrida.
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PRELIMINARES

– Cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado quando
havia requerimento de provas – arts. 373 e 349 c/c 354 a 356, todos
do CPC;
– Deficiência de fundamentação da sentença – art. 489, II e § 1º,
do CPC;
– Ilegitimidade passiva ou falta de interesse processual – art. 485,
VI, do CPC;
– Ou qualquer preliminar que seria lícito alegar em defesa – art. 337
do CPC.

FATOS

Descritos no Problema.

FUNDAMENTOS

Dispositivos legais (CPC, CC e leis especiais), doutrina e jurisprudência.

PEDIDO

Hipótese correspondente ao enquadramento: RECEBIMENTO
do recurso e PROVIMENTO para ANULAR a sentença ou, em
REJULGAMENTO da causa, REFORMAR a sentença ...

CUSTAS

Observar as custas processuais do respectivo Tribunal.
CASO 1 – Peça Prático-Profissional

Leia a sentença abaixo e elabore a peça cabível:
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIGÉSIMA NONA VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA
DA CAPITAL
Processo:

0160708-98

Autor(es):

Condomínio ...

Réu(s):

Roberto ....

Vistos.
O autor Condomínio .... pede a condenação do réu Roberto ... ao pagamento de
R$ 60.380,80 a título de contribuições em atraso para as despesas do condomínio,
além das que se vencerem no curso do processo. Alega que o réu é proprietário do
apartamento 22 e não pagou as quotas que lhe cabem dos rateios de despesas vencidos desde abril de 2010.
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O réu contestou alegando, preliminarmente, falta de interesse processual. No mérito,
sustenta que o condomínio autor, em ação de cobrança anterior, comprometeu-se
a isentar o arrematante do pagamento dos rateios de condomínio vencidos entre
a arrematação e a imissão na posse. Arrematou o imóvel em 27.4.2010, mas até a
presente data a carta não pode ser levada a registro, tornando indevida a cobrança
de taxas de condomínio (fls.52/62).
Réplica a fls.80/87.
É o relatório.
DECIDO
Rejeito a alegação preliminar de falta de interesse processual, que trata da própria
existência da dívida, questão atinente ao mérito e que será a seguir apreciada.
Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 330, I, do Código de
Processo Civil, pois a questão de mérito versa sobre direito e sobre fatos cuja prova
independe de perícia e de oitiva de testemunhas.
Não convence a alegação do réu, de que a cobrança seria indevida porque se comprometeu o autor a não exigir taxas condominiais da unidade que arrematou, “até
a imissão na posse do imóvel”. E existe mais de um motivo pelo qual a alegação é
infundada.
Em primeiro lugar, o réu-arrematante sempre esteve na posse do imóvel. Afinal, a
arrematação se deu em ação de cobrança de taxas condominiais anteriormente
ajuizada contra sua mãe, que chegou a acumular mais de meio milhão de reais em
contribuições atrasadas.
Em segundo lugar, a decisão da síndica anterior, de isentar o arrematante de contribuições de condomínio “até a imissão de posse” (fls.66/67), não foi amparada por
deliberação da assembleia-geral.
Tratou-se, portanto, de verdadeiro ato ultra vires que, de qualquer forma, aplicar-se-ia somente a arrematantes outros que não os que já morassem no imóvel
arrematado.
Pretende o réu, a bem da verdade, perpetuar verdadeira tradição familiar.
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Sua mãe passou anos, talvez décadas, sem contribuir para as despesas do
condomínio. Prestes a perder o imóvel, o filho que com ela mora arrematou o bem,
provavelmente com o dinheiro economizado ao longo dos anos de inadimplência.
Agora, parece o réu acreditar ter descoberto o ovo de Colombo da delinquência
civil: enquanto não registrar a carta de arrematação (o que, diga-se de passagem,
nada tem que ver com imissão na posse), não terá de pagar taxas de condomínio.
Evidentemente, caso tal espécie de chicana encontre guarida judicial, a carta
de arrematação jamais será registrada, e o réu e sua genitora continuarão a viver no
condomínio às custas de seus vizinhos, como família real sustentada por seus súditos.
O direito, evidentemente, a isso não se presta. O demonstrativo de fls.6/8
indica o valor devido até o ajuizamento, e contra tais valores não houve insurgência
do réu, cuja qualidade de arrematante e possuidor do imóvel tampouco foi objeto
de controvérsia.
O pedido, assim, merece ser atendido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno o réu Roberto ... a
pagar ao autor Condomínio ... a quantia de R$ 60.380,80 (sessenta mil, trezentos
e oitenta reais e oitenta centavos), atualizada monetariamente pela tabela do TJSP
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento.
Condeno o réu, ainda, ao pagamento das contribuições de condomínio vencidas e não pagas no curso do processo, atualizadas pela tabela prática do Tribunal
de Justiça e acrescidas da multa de 2% e de juros de mora de 1% ao mês, desde os
respectivos vencimentos.
Condeno o réu, por fim, ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios de vinte por cento (20%) do valor atualizado da
condenação.
Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 269, I,
do Código de Processo Civil. P.R.I.
São Paulo, 3 de setembro de ___
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Juiz de Direito
[assinatura digital]

CASO 2 – Peça Prático-Profissional

No mês de setembro de 2010, Sandro Theófico, adolescente de 14 anos, perdeu
o membro superior esquerdo (braço e antebraço) após explosão de aparelho microondas, que atingiu superaquecimento quando ligado por 1 (uma) hora e a porta
envidraçada acabou por guilhotinar o referido membro. O microondas, da marca
Jansey Tecnologia de Ponta Ltda, fora comprado dois meses antes pelo pai de Sandro.
No mês de setembro de 2015, a vítima propõe ação de indenização por danos morais
e estéticos em face da fabricante do produto. Na petição inicial, o autor alegou que
sofreu lucros cessantes, dano moral e estético em razão do acidente de consumo,
atraindo a responsabilidade pelo fato do produto, tendo produzido todas as provas
documentalmente e por ata notarial, sendo que não foram impugnadas essas provas,
sendo dispensada a prova da culpa, razão pela qual requereu a condenação da ré ao
pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais,
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos lucros cessantes no período que deixou de
trabalhar e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos estéticos. Frise-se, realizou
a juntada de todas as provas documentais que pretende produzir, inclusive laudo
técnico elaborado na época pela Jansey, que concluiu pela existência de defeito do
produto, destacando, desde já, a desnecessidade de dilação probatória, pois desnecessária qualquer prova adicional. Recebida a inicial, o magistrado da 2ª Vara Cível
da Comarca de Cajueiro (AL), determinou a citação da ré e após oferecida a contestação, na qual não se requereu produção de provas, decidiu proferir julgamento
antecipado, decretando a improcedência dos pedidos do autor, com base em dois
fundamentos: (i) prescrição da pretensão autoral em razão do transcurso do prazo de
três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil; (ii) inexistência de relação
de consumo, com consequente inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a vítima/autor da ação já alegou, em sua inicial, que não participou da
relação contratual com a ré, visto que foi seu pai quem adquiriu o produto na época;
e (iii) como foi reconhecida a prescrição, o juiz declarou que não estava obrigado a
analisar o pedido de lucros cessantes, que fica abrangido pela prescrição. A sentença
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foi disponibilizada na segunda-feira, considerada publicada na última terça-feira.
Na qualidade de advogado(a) de Sandro Theófico, elabore a peça processual cabível
para a defesa imediata dos interesses de seu cliente, no último dia do prazo recursal,
indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Não deve
ser considerada a hipótese de embargos de declaração. Obs.: a peça deve abranger
todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.
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26. RECURSO ESPECIAL E RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

26.1 Estrutura básica

COMPETÊNCIA

Peça de interposição para o presidente ou o vice-presidente do
tribunal recorrido (tribunal de origem) e razões para o STJ, em
petições distintas, contendo a exposição do fato e do direito; a
demonstração do cabimento recursal – arts. 102, III e 105, III da
CF; as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão
recorrida – art. 1.029 do CPC.
Obs.: Se o recurso versar sobre dissídio jurisprudencial, há que
juntar a certidão ou citação do repositório de jurisprudência
como prova da divergência, conforme art. 1.029, § 1º, do CPC.

PARTES / PEÇA

Recorrente (aquele que interpõe o recurso) e Recorrido (parte
contrária neste recurso). Fazer peça de interposição e depois as
razões (art. 1.029, caput, do CPC).

PRINCIPAIS HIPÓTESES
DE CABIMENTO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO: Recurso interposto de
decisão proferida em única ou última instância, nos termos da
Constituição Federal, quando a parte alega ter havido: a) violação direta à Constituição Federal; b) inconstitucionalidade de
tratado ou lei federal; c) validade de lei ou ato de governo local
contestado em face da Constituição Federal; d) validade de lei
local contestada em face de lei federal.
RECURSO ESPECIAL: Recurso interposto de decisão proferida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais
Federais e Tribunais dos Estados, nos termos da Constituição
Federal, quando a parte alega ter havido: a) decisão contrária
a tratado ou lei federal, ou negar-lhes sua vigência; b) julgar
válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
c) der a lei federal interpretação divergente daquela a qual haja
atribuído outro tribunal.
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PRINCIPAIS HIPÓTESES
DE CABIMENTO

Obs. 1: Recurso de estrito direto – Ao lado do Recurso Extraordinário, é instrumento de controle da interpretação e aplicação
do direito, no caso, do direito federal.
Obs. 2: Prequestionamento de matéria de ordem pública –
Existem divergências doutrinas sobre alegação pela primeira
vez da questão não preclusa – art. 485, § 3º, do CPC – pois há
exigência de prequestionamento e os Tribunais Superiores não
são propriamente instâncias recursais.

PRAZO

Será interposto no prazo de 15 dias úteis perante o presidente ou
o vice-presidente do tribunal recorrido, nos termos do art. 1.003,
§ 5º, do CPC, assim como o art. 1.030. Haverá a intimação do
recorrido para a apresentação das contrarrazões, também no
prazo de 15 dias (art. 1.003, § 5º c/c art. 1.030 do CPC).
Obs. 1: O prazo em dobro para diferentes litisconsortes com
diferentes advogados somente se aplica a processos físicos (não
eletrônicos) – art. 229, § 2º, do CPC;
Obs. 2: O prazo é contado em dias úteis (art. 219 do CPC) é
deve ser comprovado o feriado local (art. 1.003, § 6º, do CPC).
Obs. 3: Salvo disposição em contrário, na contagem dos prazos,
será excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento,
conforme previsão do art. 224 do CPC.

PRESSUPOSTOS RECURSAIS (ADMISSIBILIDADE)

O tribunal local fará um prévio juízo de admissibilidade dos
pressupostos recursais (tempestividade, cabimento, preparo,
esgotamento das instâncias ordinárias, decisão recorrida com
prequestionamento da matéria objeto de impugnação recursal).
No caso de recurso extraordinário, analisará a demonstração da
repercussão geral (CF, art. 102, § 3º). Não sendo admitido o
recurso, caberá agravo nos termos do art. 1.042 do CPC. Em
sendo admitido, o julgamento do recurso especial será feito pelo
STJ, de acordo com as normas do Código e com as disposições
estabelecidas no Regimento Interno do STJ.

PRELIMINAR

Deficiência de fundamentação da sentença (art. 489, II e § 1º,
do CPC) – não sanada por embargos de declaração, com violação
frontal do art. 1.022 do CPC; requerimento de declaração de
nulidade do julgamento.

FATOS

Descritos no Problema.
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FUNDAMENTOS

Dispositivos legais (CF, CPC, CC e leis especiais), doutrina e
jurisprudência.
Arts. 102, III e 105, III da CF; 1.029 a 1.041 do CPC e regras
previstas no Regimento Interno do Tribunal.
Obs. 1: Os arts. 1.036 a 1.041 do CPC referem-se ao procedimento de julgamento dos recursos especial e extraordinário
repetitivos.
Obs. 2: Quando houver divergência jurisprudencial, fazer um
quadro para demonstração e confronto das teses.

EFEITO

Devolutivo: é comum a todos os recursos, sendo devolvida ao
Tribunal a matéria impugnada e eventuais matérias cognoscíveis
de officio.
Suspensivo: nem o Recurso Especial, nem o Extraordinário possuem efeito suspensivo automático. Deve ser requerido ao relator
nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC e Súmulas 634 e 635 do
STF (Súmulas que também se aplicam ao Recurso Especial).

PEDIDO

Interposição: recebimento do presente recurso e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal; requerendo, a intimação da parte contrária para apresentar
resposta ao recurso interposto e, por fim, requerer a juntada das
guias do recolhimento do preparo e porte de remessa e retorno
dos autos, sendo este dispensável nos processos que tramitem em
autos eletrônicos, conforme art. 1.007, § 3º, do CPC.
Razões: Conhecimento e Provimento do Recurso .... (Especial
ou Extraordinário) para... (colocar aquilo que se deseja de modo
específico).

CUSTAS

Tanto o REsp quanto o RE, são recursos sujeitos à preparo, assim,
deve-se observar as tabelas divulgadas pelos respectivos tribunais.
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CASO 1 – Peça Prático-Profissional1

João utiliza todos os dias, para retornar do trabalho para sua casa, no Rio de Janeiro,
o ônibus da linha A, operado por Ômega Transportes Rodoviários Ltda. Certo dia, o
ônibus em que João era passageiro colidiu frontalmente com uma árvore. A perícia
concluiu que o acidente foi provocado pelo motorista da sociedade empresária,
que dirigia embriagado. Diante disso, João propôs ação de indenização por danos
materiais e morais em face de Ômega Transportes Rodoviários Ltda. O Juiz julgou
procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar a João a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos materiais, e mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para compensar os danos morais sofridos. Na fase de cumprimento
de sentença, constatada a insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, o Juiz deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
procedendo à penhora, que recaiu sobre o patrimônio dos sócios Y e Z. Diante
disso, os sócios de Ômega Transportes Rodoviários Ltda. interpuseram agravo de
instrumento, ao qual o Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento para
reformar a decisão interlocutória e indeferir o requerimento, com fundamento nos
arts. 2º e 28 do CDC (Lei 8.078/1990), por não haver prova da existência de desvio
de finalidade ou de confusão patrimonial. O acórdão foi disponibilizado no DJe em
5.5.2014 (segunda-feira), considerando-se publicado no dia 6.5.2014. Inconformado com o teor do acórdão no agravo de instrumento proferido pelo TJ/RJ, João
pede a você, na qualidade de advogado, a adoção das providências cabíveis. Sendo
assim, redija o recurso cabível (excluída a hipótese de embargos de declaração), no
último dia do prazo, tendo por premissa que todas as datas acima indicadas são dias
úteis, assim como o último dia para interposição do recurso.
QUESTÃO DISSERTATIVA

Havendo violação reflexa à Constituição Federal, qual recurso deve ser interposto?
O Especial ou o Extraordinário?

1. XV EXAME DE ORDEM UNIFICADO, PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL Aplicada em
11.1.2015. ÁREA: DIREITO CIVIL. Disponível em: <https://dpmzos25m8ivg.cloudfront.
net/513/20022015095526_Civil.pdf>. Acesso em: 28.5.2020.
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26.2 Modelo – Recurso Especial
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE...
Processo autuado sob o n...
Vara de origem...
Acórdão n ...
RECORRENTE (agravante)..., já qualificado nos autos em
epígrafe, ajuizado em face da RECORRIDA (agravada), vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, por seu advogado adiante assinado, interpor
RECURSO ESPECIAL
Com fundamento no art. 105, III, “a” “b” ou “c” (indicar a alínea correta com base
no caso concreto), da Constituição Federal e do art. 1.029 e seguintes do Código
de Processo Civil. Requer desde já que o presente recurso seja recebido e processado
para, após intimado o recorrido e analisados os requisitos de admissibilidade abaixo
indicados, seja remetido ao Egrégio Superior Tribunal Federal e ao final, ser provido
em sua totalidade.
O presente recurso é próprio, tempestivo, as partes são legítimas e estão devidamente
representadas.

1.

REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE
1.1. Houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

1.2. Junta em anexo o comprovante dos devidos recolhimentos
das custas recursais.
(Ou dependendo da análise caso concreto).
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1.2. Deixa neste ato de recolher custas recursais, por ter sido
deferida a Justiça Gratuita em primeiro grau, conforme decisão acostada aos autos.
1.3. Da Tempestividade
Nos exatos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para
interposição do presente recurso é de 15 dias úteis. Assim, considerando que a decisão recorrida foi publicada em... (indicar data da publicação) e o recurso interposto
em... (data da interposição do recurso), conforme se depreende... (indicar prova),
tem-se pela sua tempestividade.
Sendo assim, interposto o recurso dentro do prazo legal, tem-se
por tempestivo o presente recurso. Nestes termos, após o juízo de admissibilidade,
requer que seja dado o devido seguimento ao presente recurso.
1.4. Do Prequestionamento
Impõe-se que, para o conhecimento do Recurso Especial, a matéria objeto de discussão tenha sido prequestionada. Assim, sobredito requisito foi
cumprido, uma vez que, no julgamento dos... (indicar momento anterior em que a
matéria já tenha sido discutida, como por exemplo, em embargos de declaração, art.
1.025 do CPC), onde por sua vez, o competente Tribunal de Justiça do Estado de...
Ou Tribunal Regional Federal (a depender do caso concreto) a quo manifestou-se
sobre a matéria, decidindo o seguinte... (expor a decisão).
Portanto, todos os atos atacados neste Recurso Especial foram
ventilados na decisão recorrida. Requer, assim, que seja recebido o presente recurso,
em vista de estarem cumpridos todos os seus pressupostos de admissibilidade.
Termos em que
Pede e espera deferimento.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
[Assinatura do Advogado]
[Número de Inscrição na OAB]
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EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSO ESPECIAL
RAZÕES RECURSAIS
Processo autuado sob o nº...
Recorrente:...
Recorrido:...
Vara de origem:...
COLENDA CÂMARA
ÉMERITOS JULGADORES
INSIGNES MINISTROS

1.

BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se originariamente de ação de... (indicar o nome da ação),
que possui como finalidade a... (indicar o objeto da ação).
Ocorre que, no entanto, após a prolação da sentença que... (indicar se a sentença deferiu ou indeferiu a pretensão inicial) o Tribunal de Justiça do
Estado de... Ou Tribunal Regional Federal (a depender do caso concreto) entendeu
por... (condenar, declarar ou deferir o pedido de etc.) em total inobservância a... (indicar qual alínea (“a”, “b” ou “c”) do art. 105, III, da CF, foi violada no caso concreto).

2.

DAS RAZÕES RECURSAIS

Neste tópico o examinando precisa indicar pontualmente qual
alínea do art. 105, III, da Constituição Federal foi violada no caso concreto. Podendo o caso concreto versar sobre violação de: a) contrariar tratado ou lei federal,
ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de
lei federal e c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído
outro tribunal.
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2.1.

DA VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL

Em notória inobservância ao dispositivo (indicar o artigo, inciso
ou parágrafo que foi violado) da Lei Federal ... (indicar a numeração da Lei Federal
que foi violada), claro está que, a decisão... (indicar decisão) flagrantemente violou
os dispositivos acima expostos, encontrando o presente recurso fundamento no art.
105, III, alínea “a”, da Constituição Federal.

(Descrever com base no caso concreto, qual foi a violação
da lei federal ou negativa de sua vigência que ensejou a interposição do presente Recurso Especial).
2.2.

ATO DE GOVERNO LOCAL EM CONTRARIEDADE COM À LEI
FEDERAL

Conforme passará a demonstrar, a decisão do governo local...
(descrever a localidade) a quo... (descrever a decisão) deixou de considerar a Lei
Federal nº (indicar a numeração da Lei Federal)., sob o fundamento de que... (indicar fundamento que amparou a decisão governamental), decisão que não deve
prosperar, em virtude de... (indicar os argumentos que justificam a modificação da
decisão pronunciada).

2.3.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

Conforme se demonstrará a seguir, trata-se de dissídio jurisprudencial que merece ser apreciado por esse Tribunal... (indicar tribunal), afinal,
a decisão proferida no juízo a quo deixou de considerar... (transcrever trechos da
decisão paradigma para evidenciar a compatibilidade).
No entanto, este não reflete o entendimento majoritário de
outros Tribunais, vejamos:
Teor da decisão recorrida:...
Objeto principal da ação:...
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Teor da decisão paradigma:...
Objeto principal da ação:...
Ou seja, facilmente se conclui pela similaridade dos casos analisados na decisão paradigma e neste processo, evidenciando inequívoca divergência
jurisprudencial. A divergência é tão latente que se repete nos demais tribunais,
conduzindo à inequívoca constatação de inviabilidade na manutenção da decisão
recorrida.
Divergência:
Tribunal de Justiça de...:
EMENTA:
EMENTA:
Tribunal de Justiça de...:
EMENTA:
EMENTA:
Portanto, demonstra-se claro que, a decisão proferida em sede
do... (Tribunal de Justiça do Estado... ou Tribunal Regional Federal...) não reflete a
similitude apontada pela jurisprudência.

3.

DOS REQUERIMENTOS
Diante de todo o exposto, requer:
I. O recebimento e devido processamento do presente recurso

especial;
II. Seja o recorrido intimado para, querendo, se manifestar;
III. Seja dado total provimento ao presente recurso para que seja
reformada a decisão pronunciada pelos desembargadores do... (TJ ou TRF), para
que assim, seja proferida nova decisão consoante ao provimento do pedido inicial
formulado pelo recorrente.
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CONCLUSÃO
Em virtude de todos aos argumentos suscitados no corrente
recurso especial, requer o recorrente que seja o presente recurso admitido no juízo a
quo para ser remetido ao juízo ad quem, o Superior Tribunal de Justiça, para que haja
o conhecimento e provimento das inclusas razões recursais, pois estão acompanhadas
de todos pressupostos imprescindíveis de sua admissibilidade, devendo assim, com a
devida vênia, ser reformada a decisão dos desembargadores do... (Tribunal Regional
Federal ou Tribunal de Justiça) que denegaram o direito... (indicar o direito violado).
Termos em que
Pede e espera deferimento.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
[Assinatura do Advogado]
[Número de Inscrição na OAB]

26.3 Modelo – Recurso Extraordinário
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE [OU VICE PRESIDENTE] DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE...
Processo autuado sob o n ...
Vara de Origem:...
Acórdão n...
(Nome do Recorrente), já devidamente qualificado nos autos da AÇÃO...,
processo em epígrafe, que tramita diante a este juízo, não se conformando com a
decisão pronunciada no Acórdão sobredito, por intermédio de seu advogado que
esta subscreve, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência com fundamento
no art. 102, III, alíneas “a” “b” ou “c”, da Constituição Federal, interpor o presente:
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO
contra decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo sua remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF), para que seja recebido, processado e, ao final, julgado,
dando-se integral provimento aos pleitos suscitados no presente. Requer a juntada
da inclusa guia de preparo devidamente recolhida.

Termos em que
Pede e espera deferimento.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
[Assinatura do Advogado]
[Número de Inscrição na OAB]
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RAZÕES RECURSAIS
Recorrente: xxxxxxxxxxxx
Recorrida: xxxxxxxxxxxxx
Processo: xxxxxxxxxxxxxxx
Origem: xxxxxxxxxxxxx
COLENDA CÂMARA
ÉMERITOS JULGADORES
INSIGNES MINISTROS
BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Narrar sinteticamente os fatos, conforme exige o art. 1.029
do Código de Processo Civil.
Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado ... decidiu diferentemente do que foi decidido por esse egrégio Supremo Tribunal Federal (STF). Veja-se:
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[Mencionar entendimento constante no acórdão recorrido.]
Tal decisão, todavia, merece reforma, pelas razões adiante expostas.
PRELIMINARMENTE: DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO
Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo
Civil, o prazo para interpor o presente recurso é de 15 dias úteis. Dessa forma,
considerando que a decisão fora publicada no Diário Oficial na data de... tem-se
por tempestivo o presente recurso, devendo ser acolhido.
Trata-se de decisão que violou a Constituição Federal, na medida em que... e, portanto, cabível, no caso, recurso extraordinário. Aliás, é o que
preconiza o art. 102, III, da Constituição Federal (transcrever o artigo sem fazer
paráfrase).
Tempestividade e cabimento demonstrados, vejamos os demais pressupostos.
CUSTAS PROCESSUAIS
Junta em anexo comprovante do devido recolhimento das
custas recursais.
Ou, Deixa neste ato de recolher custas recursais, por ter sido
deferida a Justiça Gratuita em primeiro grau, conforme decisão acostada aos autos.
(Dependerá do caso concreto)
DA REPERCUSSÃO GERAL
Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar
que a transcendência da quaestio juris aqui discutida. Indicar a existência de repercussão geral.
Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados,
uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e a ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais.
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Nota-se que a questão possui relevância (indicar a relevância:
econômica, política, social ou jurídica), razão pela qual atinge um significativo
número de pessoas, na média em que (indicar precisamente quais os fundamentos que indicam a repercussão geral do caso sub judice).
Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos
termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.
PREQUESTIONAMENTO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
O art. 1.025 do Código de Processo Civil determina o seguinte:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados
nos embargos de declaração, ainda que o recurso não seja acolhido pelo corte de
origem. Aliás é o entendimento, a contrário sensu, preconizado nas Súmulas 282 e
356 do Superior Tribunal Federal (transcrever súmula).
Isto implica dizer que, todos os atos atacados no presente Recurso Extraordinário foram ventilados na decisão recorrida, conforme trechos abaixo
colacionados: (citar trechos da decisão que indicam afronta as normas constitucionais). Ou seja, foram previamente questionados, pois a decisão concretiza a clara
inobservância aos artigos (citar artigos) da Constituição Federal, que conforme
leciona a jurisprudência e a doutrina, sendo que, basta a contrariedade ao dispositivo
constitucional para o cabimento do Recurso Extraordinário.
Portanto, restam devidamente prequestionados os arts. 5º, LV,
e 93, IX, da Constituição Federal.
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VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV e 93 IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Dispõem o art. 5º, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes princípios:
(...)
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos,
às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Vê-se, portanto, que contraditório e ampla defesa, além da
fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais.
Todavia, no presente caso, o acórdão recorrido violou tais princípios, ao deduzir que .... (continuar a explanação).
Houve, portanto, dupla violação de direitos fundamentais da
Recorrente: ....
Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da decisão recorrida, cumpre, então, afastar qualquer responsabilidade da Recorrente no caso em tela.

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 240

09/07/20 15:21

PRÁTICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL

241

Não sendo este o entendimento deste Tribunal, deve-se, ao menos, cassar o acórdão recorrido para que seja feito novo julgamento à luz do decidido
por esta Suprema Corte.
REQUERIMENTOS
Diante do exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, requer:
a) o recebimento com efeito de lei e conhecimento do presente
recurso;
b) A intimação da Recorrida para, querendo, apresente contrarrazões, nos termos do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil;
c) O total provimento ao presente Recurso, para reconhecer o
cerceamento de defesa na presente demanda e, por conseguinte, a reforma da decisão
recorrida para julgar improcedentes os pleitos da exordial ou, ao menos, cassar o
acórdão recorrido para que seja realizado novo julgamento do feito; e
d) A inversão do ônus de sucumbência para que fique ao encargo
do recorrido.
Termos em que pede deferimento.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
[Assinatura do Advogado]
[Número de Inscrição na OAB]
Rol de documentos:
1.
2.
3.
4.
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ATIVIDADE – INDICE ALFABÉTICO REMISSIVO E BUSCA DE
SÚMULAS
Para que se tenha um melhor desempenho no exame da OAB é de sua importância
que saiba manusear o índice alfabético remissivo dos Códigos Civil e de Processo Civil.
Além disso deve habituar-se a ler o conteúdo das súmulas vinculantes do STJ e do STF.
Assim, se propõe a atividade abaixo, para que essa familiarização possa ser iniciada.
1) Analisando os assuntos elencados, encontre a súmula correspondente (STJ
ou STF). No outro quadro, verifique na legislação o artigo de lei que trata sobre o
assunto.
TEXTO INDICATIVO

SÚMULA Nº

1. STF – Não impede o conhecimento da apelação interposta a renúncia
do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do advogado
incumbido de sua defesa.
2. STF – Não cabe recurso extraordinário, tanto contra acórdão que
defere medida liminar, como contra decisão proferida no processamento
de precatórios.
3. Vinculante – A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade
assistencial reconhecidamente imune estão afetados às suas finalidades
institucionais milita em favor da entidade, o que afasta a incidência do
IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social
sem fins lucrativos, mesmo que alugados a terceiros.
4. Vinculante – Os honorários advocatícios de sucumbência constituem
verba de natureza alimentar, desde que preenchidos os requisitos.
5. STJ – O Ministério Público tem legitimidade para propor ação na defesa
de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores,
mesmo de prestação de serviço público.
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6. STJ – Não há como admitir a negativa de cobertura pelo plano de saúde,
considerando que o contrato firmado entre as partes tem por objetivo justamente regular a prestação de serviço de saúde, onde expressamente previsto
o atendimento de situações de emergência e urgência, não comportando
o apego às rusgas contratuais que impeçam o regular cumprimento da
finalidade precípua do pactuado.

2) Analisando os assuntos elencados, encontre a legislação correspondente (complementar com artigos da Constituição Federal e/ou Código de Defesa do Consumidor,
se cabíveis).
TEXTO INDICATIVO

ARTIGOS

1. CÓDIGO CIVIL – Regulação do sinal ou recursos pagos por um dos
contratantes para garantir o cumprimento de um contrato (arras).
2. CÓDIGO CIVIL – Perdas sofridas por um ataque à moral e à dignidade
das pessoas, caracterizados como uma ofensa à reputação.
3. CÓDIGO CIVIL – Indenização em dobro de valor que está sendo
cobrado indevidamente (valor já pago).
4. CÓDIGO CIVIL – O causador de um prejuízo é obrigado a reparar o
dano e/ou indenizar a vítima.
5. CÓDIGO CIVIL – O credor pode ceder seu crédito sem que haja
anuência do devedor, mas aquele que pagar a dívida de terceiro somente
poderá cobrar o valor que desembolsou.
6. CÓDIGO CIVIL – A cláusula penal pode ser estipulada em contrato
ou acordo judicial, como medida forçada direcionada ao adimplemento.
7. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – É requisito da petição inicial a
indicação dos endereços eletrônicos das partes.
8. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – O prazo para o recurso de agravo.
9. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – O recurso especial, em uma
das hipóteses de cabimento, exige o cotejo entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma.
10. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – O recurso extraordinário exige
demonstração da repercussão geral.
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11. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – No cumprimento de sentença
exige-se a garantia do juízo para impugnação; todavia, no caso de embargos
do devedor, fica dispensada tal garantia.
12. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Na ação rescisória é cabível tutela
antecipada antecedente ou tutela antecipada incidente.
13. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – O juiz pode reconhecer a
prescrição de ofício.

PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL
Pesquise e elabore:
1) Uma procuração com totalidade de poderes (ad judicia e ad negotia et extra) e;
2) Respectiva declaração de hipossuficiência financeira para justiça gratuita.
DESCUBRA QUAL É A PEÇA
Descubra qual é a peça, quem são as partes, quais os fatos relevantes
e qual o fundamento jurídico de cada um dos casos abaixo. Fundamente na
legislação vigente.
1) Sergio, domiciliado em Volta Redonda/RJ, foi comunicado pela empresa de telefonia ALFA, com sede em São Paulo/SP, que sua fatura, vencida no mês de julho
de 2011, constava em aberto e, caso não pagasse o valor correspondente, no total
de R$ 749,00, no prazo de 15 dias após o recebimento da comunicação, seu nome
seria lançado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Consultando a documentação pertinente ao serviço utilizado, encontrou o comprovante de pagamento
da fatura supostamente em aberto, enviando-o via fax para a empresa ALFA a fim
de dirimir o problema. Sucede, entretanto, que, ao tentar concretizar a compra de
um veículo mediante financiamento alguns dias depois, viu frustrado o negócio,
ante a informação de que o crédito lhe fora negado, uma vez que seu nome estava
inscrito nos cadastros de maus pagadores pela empresa ALFA, em virtude de débito
vencido em julho de 2011, no valor de R$ 749,00. Constrangido, Sérgio deixou a
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concessionária e dirigiu-se a um escritório de advocacia a fim de que fosse proposta
a ação cabível. Elabore a peça processual adequada ao caso comentado.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
2) Antônio, residente na cidade de São Paulo, trafegava com seu automóvel por via
pública no centro da cidade de Santos, quando foi abalroado por um veículo da Polícia Militar do Estado, que empreendia perseguição a terceiros, acusados da prática
de crime. Os danos no veículo de Antônio foram de elevada monta, existindo três
orçamentos com valores bastante parecidos, em torno de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais). Os danos pessoais, resultantes de sua internação hospitalar por três dias,
montaram a R$ 3.000,00 (três mil reais), resultando do acidente profundos cortes
na sua face, a perda de três dentes frontais e a perda parcial da visão do olho esquerdo.
Além disso, Antônio, que é comerciante, utiliza seu veículo para entregas, ficando
impedido de exercer sua atividade por 30 (trinta) dias, período durante o qual ficou
sem o veículo acidentado. Como advogado de Antônio, sabendo que este não tem
seguro pessoal nem seguro do veículo, proponha a ação cabível, visando a reparação
integral do dano.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
3) Júlio, Rubens e Marco Aurélio envolveram-se em acidente de trânsito da espécie
comumente conhecida como «engavetamento», no qual Marco Aurélio abalroou
o veículo conduzido por Rubens, que por sua vez colidiu com o dirigido por Júlio,
utilizado para transporte autônomo de passageiros («lotação»). Marco Aurélio
encontrava-se, na ocasião, em velocidade acima da permitida para o local do acidente
e seu veículo, conforme atestado em vistoria levada a cabo pelo órgão competente, não
estava com o sistema de freios em ordem. Rubens, por sua vez, observava regularmente
as leis de trânsito e seu veículo estava em perfeitas condições, mas ainda assim atingiu
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Júlio. Por causa dos danos causados a seu veículo, Júlio moveu ação, pelo rito próprio,
contra Rubens, objetivando o recebimento da indenização correspondente. Na
qualidade de advogado de Rubens, atue em seu favor oportunamente. Considere
que a ação tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Santos, local do acidente.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
4) (XVI EXAME DE ORDEM UNIFICADO (2015.1) FGV – Prova aplicada em
17.5.2015) João andava pela calçada da rua onde morava, no Rio de Janeiro, quando foi atingido na cabeça por um pote de vidro lançado da janela do apartamento
601 do edifício do Condomínio Bosque das Araras, cujo síndico é o Sr. Marcelo
Rodrigues. João desmaiou com o impacto, sendo socorrido por transeuntes que
contataram o Corpo de Bombeiros, que o transferiu, de imediato, via ambulância,
para o Hospital Municipal X. Lá chegando, João foi internado e submetido a exames
e, em seguida, a uma cirurgia para estagnar a hemorragia interna sofrida. João, caminhoneiro autônomo que tem como principal fonte de renda a contratação de fretes,
permaneceu internado por 30 dias, deixando de executar contratos já negociados.
A internação de João, nesse período, causou uma perda de R$ 20 mil. Após sua alta,
ele retomou sua função como caminhoneiro, realizando novos fretes. Contudo, 20
dias após seu retorno às atividades laborais, João, sentindo-se mal, voltou ao Hospital
X. Foi constatada a necessidade de realização de nova cirurgia, em decorrência de
uma infecção no crânio causada por uma gaze cirúrgica deixada no seu corpo por
ocasião da primeira cirurgia. João ficou mais 30 dias internado, deixando de realizar
outros contratos. A internação de João, por este novo período, causou uma perda de
R$ 10 mil. João ingressa com ação indenizatória perante a 2ª Vara Cível da Comarca
da Capital contra o Condomínio Bosque das Araras, requerendo a compensação dos
danos sofridos, alegando que a integralidade dos danos é consequência da queda do
pote de vidro do condomínio, no valor total de R$ 30 mil, a título de lucros cessantes,
e 50 salários mínimos a título de danos morais, pela violação de sua integridade física.
Citado, o Condomínio Bosque das Araras, por meio de seu síndico, procura você para
que, na qualidade de advogado(a), busque a tutela adequada de seu direito. Elabore
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a peça processual cabível no caso, indicando os seus requisitos e fundamentos, nos
termos da legislação vigente. Responda justificadamente, empregando os argumentos
jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
5) (XIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO (2014.1) FGV – Prova aplicada
em 1º.6.2014) Em 15 de janeiro de 2013, Marcelo, engenheiro, domiciliado no
Rio de Janeiro, efetuou a compra de um aparelho de ar condicionado fabricado
pela “G” S. A., empresa sediada em São Paulo. Ocorre que o referido produto,
apesar de devidamente entregue, desde o momento de sua instalação, passou a
apresentar problemas, desarmando e não refrigerando o ambiente. Em virtude
dos problemas apresentados, Marcelo, no dia 25 de janeiro de 2013, entrou em
contato com o fornecedor, que prestou devidamente o serviço de assistência técnica.
Nessa oportunidade, foi trocado o termostato do aparelho. Todavia, apesar disso,
o problema persistiu, razão pela qual Marcelo, por diversas outras vezes, entrou
em contato com a “G” S. A. a fim de tentar resolver a questão amigavelmente.
Porém, tendo transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a resolução do defeito
pelo fornecedor, Marcelo requereu a substituição do produto. Ocorre que, para a
surpresa de Marcelo, a empresa negou a substituição do mesmo, afirmando que
enviaria um novo técnico à sua residência para analisar novamente o produto.
Sem embargo, a assistência técnica somente poderia ser realizada após 15 (quinze)
dias, devido à grande quantidade de demandas no período do verão. Registre-se,
ainda, que, em pleno verão, a troca do aparelho de ar condicionado se faz uma
medida urgente, posto que as temperaturas atingem níveis cada vez mais alarmantes. Ademais, Marcelo comprou o produto justamente em função da chegada do
verão. Inconformado, Marcelo o procura, para que, na qualidade de advogado,
proponha a medida judicial adequada para a troca do aparelho, abordando todos
os aspectos de direito material e processual pertinentes.
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QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
6) Marcos Henrique adquiriu, da Mousike Tekne Eletrônica Ltda., aparelho portátil
de rádio e reprodutor de CDs, pelo preço de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Passados
quatro meses da compra, Tiago, sem ter antes procurado o serviço de atendimento ao
consumidor da Mousike Tekne, ou agido na intenção de informar a empresa sobre
o problema, dirigiu-se ao Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória e ali aforou
ação visando ao recebimento de indenização por danos morais e materiais, porque
desde o momento da compra havia percebido que a antena externa do aparelho
estava danificada, o que impedia o rádio de funcionar. A indenização pedida era de
R$ 600,00 (seiscentos reais), valor equivalente ao preço de aparelho de nível superior,
o que, no entender de Tiago, ajudá-lo-ia a compensar os contragostos decorrentes da
compra do aparelho danificado, além de fazer um pedido de danos morais requerendo
que o juiz arbitrasse uma indenização no valor que entendesse compatível com os
prejuízos a sua honra. Na qualidade de advogado da Mousike Tekne, atue no seu
interesse considerando que a audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera
e que seu cliente foi intimado a comparecer em audiência de instrução e julgamento
em data próxima, fazendo a peça processual cabível a espécie.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
7) Rogério alugou um imóvel para Aílton para fins residenciais, na Barra da Tijuca-RJ, cujo aluguel é de R$ 790,00 mensais, ficando convencionado, ainda, que o
locatário ficaria encarregado do pagamento do IPTU no valor de R$ 1.500,00 e as
cotas condominiais, no valor de R$ 550,00. Pedro, irmão de Aílton, figurou como
fiador, sendo certo que foi obtido o aval de Clara, esposa de Pedro. No entanto, a
partir de 10.5.2019, após ter quitado o IPTU de 2018, Aílton parou de pagar os
aluguéis em razão de sua demissão. Rogério, que necessita do dinheiro do aluguel
para complementar sua renda, o procura afirmando que quer o imóvel de volta
para alugar para um terceiro, bem como o pagamento dos valores devidos. Diante
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da situação, na qualidade de advogado de Rogério, redija a(s) peça(s) processual(is)
cabíveis, abordando todas as questões de direito processual e material.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
8) Norberto, que atualmente conta com 85 anos, sempre prezou por uma vida ativa,
cuidando de sua saúde física e mental. Norberto, no entanto, atualmente encontra-se
debilitado, com sérios transtornos em seu sistema digestivo. Em virtude de sofrer
de um espasmo difuso esofagiano, seu médico recomendou que fizesse tratamento
urgente. Contudo, em razão de sua idade, o procedimento cirúrgico possui um
alto risco, sendo o tratamento mediante aplicação de injeções de toxina botulínica
no esôfago para a dilação do esôfago o mais indicado. Diga-se, a propósito, que em
2019 o mesmo Norberto veio a fazer esse tratamento, sendo reembolsado por sua
seguradora. Dessa vez, contudo, a situação é mais grave, sendo necessária a realização
de tratamento urgente. Ao contatar sua seguradora, o Celtati Esperando Ltda., para
autorização do tratamento, a mesma foi negada sob a justificativa de que a injeção
de toxina botulínica é um tratamento experimental, violando, por conseguinte, a
cláusula 14 do item 5.1 da apólice de seguro, que exclui da cobertura os tratamentos
experimentais. Afirmou, ainda, que se trata de medicina diagnóstica e, portanto,
o plano não cobre. Inconformada, a filha de Norberto procura você, portando um
parecer técnico conclusivo no sentido de que o procedimento está há muitos anos
estabelecido na literatura mundial e vem sendo realizado com sucesso. Na qualidade
de advogado(a), redija a(s) peça(s) processual(is) cabível(is), abordando todas as
questões de direito processual e material.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
9) Cláudio Rodrigues ajuizou ação de cancelamento de protesto cumulada com
indenização por danos morais em face de Atlante RIO Ltda. e Construtora Viva
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Bem Ltda., em trâmite perante a 22ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de
Janeiro. Alegou que, em síntese, contratou com a Atlante RIO Ltda. a compra de um
imóvel, ainda na planta, no valor de R$ 320.000,00 a ser construído pela segunda.
No entanto, quando da entrega do imóvel, constatou que existia uma diferença
na metragem do imóvel, bem como o imóvel não se encontrava em condições de
habitabilidade. Dessa forma, o autor parou de efetuar os pagamentos e ingressou
com ação de rescisão contratual em 12.1.2019, em curso na 27ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Ocorre que em 10.1.2019, em virtude de sua
inadimplência, a Atlante promoveu o protesto do título, razão que motivou o pleito.
Procurado pela segunda ré (Construtora), você foi informado que na ação de rescisão
contratual a perícia constatou que a diferença da área útil do imóvel contratado e
do entregue é de 0,012%, bem como a razão dos problemas no imóvel se deve ao
fato de que o autor exigiu uma série de mudanças no projeto original, em especial
o rebaixamento de gesso contínuo para placas de gesso justapostas e afastadas das
paredes, o que acabou por acarretar as infiltrações. Porém, apesar dessas mudanças, o
imóvel foi entregue na data convencionada, tendo o autor, inclusive, assinado termo
de vistoria e recebimento das chaves. Na qualidade de advogado constituído pela
segunda ré, elabore a peça(s) processual(is) cabível(is), abordando todas as questões
de direito processual e material.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
10) Suzana e Annie ingressaram com ação em face de Seguro Saúde Tudo em Cima
Ltda. (seguradora) e Saúde Móvel Ltda. (prestadora de serviço de ambulância) em
virtude da morte de Cláudio, filho e irmão das autoras, respectivamente. Na inicial,
as autoras afirmam que o falecido começou a sofrer fortes dores no peito às 14:00 h
do dia 15.12.2019. Apesar de contatarem a prestadora de serviços móveis às 14:10 h.,
a ambulância somente chegou às 19:30h., quando, então, Cláudio já havia falecido
após inúmeras horas de sofrimento, não só para o próprio, mas, também, para sua
mãe e irmã, frente à sua impotência de obter socorro. Alegam que a demora demasiada
na prestação do serviço médico de emergência, caracterizando a má prestação do
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serviço, resultou na morte de Cláudio. Despenderam o montante de R$ 10.000,00
com despesas médicas e de enterro e querem esse dinheiro de volta, liminarmente.
Para provar os fatos alegados, requereram a produção de prova pericial para determinar se foi realmente a demora que levou ao resultado danoso. Após a contestação
tempestiva do réu, que também pugnou pela produção de prova pericial e concordou
com o reembolso do adiantamento das despesas até os R$ 10.000,00 despendidos,
os autos voltaram conclusos ao magistrado que proferiu o seguinte despacho:
“Tem-se, assim, que as partes são legítimas e estão bem representadas, e presentes se encontram
as condições da ação e os pressupostos processuais. Não há nulidades a declarar. Dispenso
a audiência de conciliação. A liminar fica indeferida por ausência de pressupostos legais.
Dou o feito por saneado. Como se verifica da contestação ofertada, afirmam os réus que a
morte do ente querido não se deu em virtude da demora, mas pela obstrução completa da
passagem de sangue em uma das artérias coronárias. Tal questão fática, a toda evidência,
está a exigir a produção de prova, até porque se consubstancia a mesma em verdadeiro fator
extintivo do direito da parte autora. Em assim sendo, impõe-se deflagrar a fase de produção
de provas, sendo certo, no entanto, que o meio de prova adequado para comprovação de
tal questão fática não é a pericial, data venia, como requerido pelas partes, mas, sim, a
testemunhal. Por força dos motivos supra consignados, indefiro também a prova pericial
requerida pelas partes, por desnecessária. Defiro, no entanto, a produção da prova testemunhal e documental suplementar, determinando, ainda, o comparecimento dos réus e das
autoras para colheita de depoimentos. Designo audiência de instrução e julgamento para
o dia XX de XXXXXXX de XXXX, às XX horas, devendo o rol de testemunhas ser juntado
até 20 dias antes da data ora assinalada. Cumpra-se e intimem-se.”
Visando atacar o indeferimento liminar, redija a(s) peça(s) processual(is) cabível(is),
abordando todas as questões de direito processual e material.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
11) Analise a parte dispositiva da decisão abaixo:
“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para condenar os réus a pagar os
reparos do imóvel do autor no valor de R$ 53.125,00, bem como a pagar a título
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de lucros cessantes o valor de aluguel do imóvel no importe de R$ 1.400,00 até o
trânsito em julgado da ação; e ao pagamento de indenização a título de danos morais
no valor de R$ 10.000,00, acrescidos dos juros de mora desde a citação. Condeno
o réu, ainda, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.”
Levando-se em consideração que o dano ao autor foi causado no dia 15.8.2018,
a citação do réu ocorrera em 29.10.2018 e, após todos os trâmites, o trânsito em
julgado da decisão analisada acima ocorreu em 20.2.2020, sendo você o advogado
do autor, redija a peça processual cabível.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
12) Rogério alugou um imóvel para Aílton para fins residenciais, na Barra da Tijuca-RJ, cujo aluguel é de R$ 790,00 mensais, ficando convencionado, ainda, que o
locatário ficaria encarregado do pagamento do IPTU no valor de R$ 1.500,00 e as
cotas condominiais, no valor de R$ 550,00. Pedro, irmão de Aílton, figurou como
fiador, sendo certo que foi obtido o aval de Clara, esposa de Pedro. No entanto, a
partir de 10.05.2019, após ter quitado o IPTU de 2018, Aílton parou de pagar os
aluguéis em razão de sua demissão. Rogério, que necessita do dinheiro do aluguel
para complementar sua renda, o procura afirmando que quer o imóvel de volta
para alugar para um terceiro, bem como o pagamento dos valores devidos. Diante
da situação, na qualidade de advogado de Rogério, redija a(s) peça(s) processual(is)
cabíveis, abordando todas as questões de direito processual e material.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
13) Gustavo ajuizou, em face de seu vizinho Leonardo, ação com pedido de indenização por dano material suportado em razão de ter sido atacado pelo cão pastor
alemão de propriedade do vizinho. Segundo relato do autor, o animal, que estava
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desamarrado dentro do quintal de Leonardo, o atacara, provocando-lhe corte profundo na face. Em consequência do ocorrido, Gustavo alegou ter gastado R$ 3 mil em
atendimento hospitalar e R$ 2 mil em medicamentos. Os gastos hospitalares foram
comprovados por meio de notas fiscais emitidas pelo hospital em que Gustavo fora
atendido, entretanto, este não apresentou os comprovantes fiscais relativos aos gastos
com medicamentos, alegando ter-se esquecido de pegá-los na farmácia. Leonardo,
devidamente citado, apresentou contestação, alegando que o ataque ocorrera por
provocação de Gustavo, que jogava pedras no cachorro. Alegou, ainda, que, ante
a falta de comprovantes, não poderia ser computado na indenização o valor gasto
com medicamentos. Houve audiência de instrução e julgamento, na qual as testemunhas ouvidas declararam que a mureta da casa de Leonardo media cerca de um
metro e vinte centímetros e que, de fato, Gustavo atirava pedras no animal antes do
evento lesivo. O juiz da 40ª Vara Cível de Curitiba proferiu sentença condenando
Leonardo a indenizar Gustavo pelos danos materiais, no valor de R$ 5 mil, sob o
argumento de que o proprietário do animal falhara em seu dever de guarda e por
considerar razoável a quantia que o autor alegara ter gasto com medicamentos. Pelos
danos morais decorrentes dos incômodos evidentes em razão do fato, Leonardo foi
condenado a pagar indenização no valor de R$ 6 mil. A sentença foi publicada em
12.1.2019. Após uma semana, Leonardo, não se conformando com a sentença,
procurou advogado. Em face da situação hipotética apresentada, na qualidade de
advogado(a) contratado(a) por Leonardo, elabore a peça processual cabível para a
defesa dos interesses de seu cliente.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
14) Mario Augusto Carreira e Vitória Maria da Silva são divorciados desde janeiro
de 1999. Eles tiveram dois filhos: João da Silva Carreira e Orlando da Silva Carreira.
O primeiro está com 10 anos e o segundo está com 14 anos. O divórcio se deu de
forma consensual e ficou convencionado, no processo de divórcio, que o pai arcaria
com uma pensão mensal, em nome dos filhos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), por mês. Comprometeu-se, ainda, a arcar com uma pensão para a mulher de
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R$ 2.000,00 (dois mil reais), por mês. Explica-se: Mario era um alto executivo da
maior mineradora do país, a Vale do Mar Salgado. Ocupava o cargo de Diretor para
Assuntos Estratégicos, com o fabuloso salário de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), por mês, mais um bônus anual. Ocorre que, em 10 de março de 2018, ele foi
demitido. Já conseguiu um novo emprego, na empresa CNH, empresa também da
área de mineração, mas a remuneração é bem mais módica: R$ 12.000,00 (doze mil
reais), por mês. Ocupa agora o cargo de Gerente de Assuntos Ordinários. Mario tentou convencer Vitória a reduzir a pensão. A ideia dele era reduzir a pensão dos filhos
para R$ 4.000,00 (quatro mil), por mês, e deixar de pagar pensão a Vitória. Vitória
é uma perua. Não gosta de trabalhar. Dedica-se a passar os seus dias nos shoppings
da cidade. Gosta mesmo é de comprar. Bolsas, sapatos, sandálias etc. Obviamente,
recusou a proposta de Mario. Mario procura V. Sa. no escritório e pede que adote
todas as medidas cabíveis para reduzir o valor da pensão devida a seus filhos e pôr um
fim na pensão recebida por sua ex-mulher. Ele precisa que isso se dê imediatamente,
porque não quer ser preso e não tem mais como arcar com o valor anteriormente
combinado pelo casal. Minute a petição inicial respectiva.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
15) Márcia, vendedora domiciliada na cidade de São Paulo – SP, alega ter engravidado após relacionamento amoroso exclusivo com Pedro, representante de vendas
de empresa sediada em Porto Alegre – RS. Em 5.10.2012, nasceu João, filho de
Márcia. Pedro manteve o referido relacionamento com Márcia até o quinto mês
da gravidez, custeou despesas da criança em algumas oportunidades, além de ter
proporcionado ajuda financeira eventual e estado, também, nas três primeiras festas
de aniversário de João, tendo sido, inclusive, fotografado, nessas ocasiões, com o
menino, seu suposto filho, no colo. No entanto, Pedro se nega a reconhecer a paternidade ao argumento de que tem dúvidas acerca da fidelidade da mãe, já que ele
chegava a ficar um mês sem ir a São Paulo durante o relacionamento que tivera com
Márcia. Sabe-se, ainda, acerca de Pedro, que seu o salário bruto, com as comissões
recebidas, chega a R$ 5.000,00 mensais, bem como que arca com o sustento de uma
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filha, estudante de 22 anos, e que não tem domicílio fixo em razão de sua profissão
demandar deslocamentos constantes entre São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ e Porto
Alegre – RS. Márcia, que já esgotou as possibilidades de manter entendimento com
Pedro, ganha, no presente momento, cerca de dois salários mínimos. As despesas
mensais de João totalizam R$ 1.000,00. Diante da situação hipotética apresentada,
redija, na qualidade de advogado(a) contratado(a) por Márcia, a ação judicial que
seja adequada aos interesses de João, abordando todos os aspectos de direitos material
e processual pertinentes.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
16) Um consumidor adquiriu um aparelho de ar condicionado e que, após devidamente entregue, passou a apresentar problemas no funcionamento. O consumidor,
por sua vez, solicitou o reparo ao fabricante, o que não ocorreu dentro do prazo
de 30 dias. Assim, o consumidor concluiu pela substituição do aparelho, sendo
tal troca negada pela empresa (empresa informou que mandaria novo técnico).
Indique a peça processual adequada para que o consumidor obtenha a troca do
aparelho, com a abordagem de todos os aspectos de direito material e processual
pertinentes ao caso.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
17) Norberto da Silva, pessoa desprovida de qualquer bem material, adquiriu
de terceiro, há nove anos e meio, posse de terreno medindo 240m² em área urbana, onde construiu moradia simples para sua família. O terreno está situado
na Rua Cardoso Soares nº 42, no bairro de Lírios, na cidade de Condonópolis,
no estado de Tocantins. São seus vizinhos do lado direito Carlos, do esquerdo
Ezequiel e, dos fundos, Edgar. A posse é exercida ininterruptamente, de forma
mansa e pacífica, sem qualquer oposição. No último ano, o bairro passou por
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um acelerado processo de valorização devido à construção de suntuosos projetos
imobiliários. Em razão disso, Norberto tem sido constantemente sondado a se
retirar do local, recebendo ofertas de valor insignificante, já que as construtoras
alegam que o terreno sequer pertence a ele, pois está registrado em nome de
Cândido Gonçalves. Norberto não tem qualquer interesse em aceitar tais ofertas; ao contrário, com setenta e dois anos de idade, viúvo e acostumado com a
vida na localidade, demonstra desejo de lá permanecer com seus filhos. Por não
ter qualquer documentação oficial que lhe resguarde o direito de propriedade
do imóvel, Norberto procura um advogado a fim de que seja intentada medida
judicial. Elabore a peça processual cabível in caso, indicando os seus requisitos
e fundamentos nos termos da legislação vigente.
QUAL A PEÇA:
ARTIGOS (fundamentação):
ASSINALE A PEÇA CORRETA
1) Lino ajuizou ação de cobrança pelo rito ordinário em face de Paulo, pleiteando
o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em contestação, Paulo alegou
pagamento integral da dívida, juntando aos autos diversos recibos. Em resposta à
peça de defesa, Lino poderá arguir:


Incidente de falsidade, se os recibos forem falsos.



Réplica, se os recibos não se referirem ao caso.



Manifestação.

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):
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2) Juliana e Marcos são casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Entretanto, tornada impossível a vida em comum e diante da existência de filhos menores
do casal, qualquer dos consortes podem ingressar com ação de:


Alimentos, em caso de necessidade para si.



Alimentos, em caso de necessidade para os filhos.



Divórcio.

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

3) Os irmãos Rafael e Daniela são proprietários de um imóvel na Av. São Sebastião,
n. 20. Eles realizaram um contrato de locação com Joana, estudante, por prazo
indeterminado. Após três anos de vigência de contrato, devido aos grandes eventos
internacionais na cidade, o preço se tornou obsoleto. Nesta situação, os proprietários
podem ajuizar ação de:


Despejo



Cobrança do remanescente devido



Revisional

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

4) Em 15 de janeiro de 2013, Marcelo, engenheiro, domiciliado no Rio de Janeiro,
efetuou a compra de um aparelho de ar condicionado fabricado pela “G” S. A., empresa sediada em São Paulo. Ocorre que o referido produto, apesar de devidamente
entregue, desde o momento de sua instalação, passou a apresentar problemas, desarmando e não refrigerando o ambiente. Em virtude dos problemas apresentados,
Marcelo, no dia 25 de janeiro de 2013, entrou em contato com o fornecedor, que
prestou devidamente o serviço de assistência técnica. Nessa oportunidade, foi trocado
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o termostato do aparelho. Todavia, apesar disso, o problema persistiu. Registre-se,
ainda, que, em pleno verão, a troca do aparelho de ar condicionado se faz uma medida urgente. Porém, tendo transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a resolução
do defeito pelo fornecedor, Marcelo requereu a substituição do produto. Não foi
atendido. Inconformado, Marcelo o procura, para que, na qualidade de advogado,
proponha a medida judicial adequada. Será ação:


ordinária



de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada pelo rito
sumário



Indenizatória pelo rito sumaríssimo

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

5) João celebrou contrato de locação residencial, por escrito, com Miguel, relativamente ao imóvel situado na Av. Ataulfo de Paiva, 10.000 – Leblon/RJ, ficando
ajustado o valor para pagamento do aluguel mensal em R$ 5.000,00. Por serem
velhos amigos, João dispensou Miguel de apresentar um fiador ou qualquer outra
garantia da locação. Sucede que, decorridos 10 meses de vigência do contrato, Miguel passou a não mais honrar sua obrigação quanto ao pagamento dos aluguéis e
acessórios. Neste caso, Miguel poderá:


Pleitear a reintegração de posse



ajuizar ação de despejo



elidir eventual pleito de liminar de desocupação

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):
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6) Julieta possui dois filhos, Pedro e Miguel. Ao longo da vida, amealhou patrimônio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Diante da idade avançada,
Julieta resolveu doar ao seu filho Pedro – o qual sempre foi mais atencioso com a
mãe – a quantia de R$ 600.000,00. Miguel, indignado, procura você na qualidade
de advogado, solicitando providências. Diante do caso narrado, qual medida judicial
poderá Miguel propor ação?


ordinária para a redução da doação inoficiosa



sumária para a redução da doação inoficiosa



Reivindicatória

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

7) Retornando de um campeonato em Las Vegas, Tobias, lutador de artes marciais,
surpreende-se ao ver sua foto estampada em álbum de figurinhas intitulado “Os
Maiores Lutadores de Todos os Tempos”, à venda nas bancas de todo o Brasil. Assessorado por um advogado de sua confiança, Tobias propõe em face da editora, por
uso indevido do direito de imagem, ação judicial indenizatória de:


Danos morais



Danos materiais e morais c/c retirada do material comercial do mercado



Danos materiais

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

8) Jorge, professor de ensino fundamental, depois de longos 20 anos de magistério, poupou quantia suficiente para comprar um pequeno imóvel à vista. Para
tanto, procurou Max com objetivo de adquirir o apartamento que ele colocara
à venda na cidade de Teresópolis/RJ. Depois de visitar o imóvel, tendo ficado
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satisfeito com o que lhe foi apresentado, soube que este se encontrava ocupado
por Miranda, que reside no imóvel na qualidade de locatária há dois anos. O contrato de locação celebrado com Miranda não possuía cláusula de manutenção da
locação em caso de venda e foi oportunizado à locatária o exercício do direito de
preferência, mediante notificação extrajudicial, certificada a entrega a Miranda.
Jorge firmou contrato de compra e venda por meio de documento devidamente
registrado no Registro de Imóveis, tendo adquirido sua propriedade e notificou
a locadora a respeito da sua saída. Contudo, ao tentar ingressar no imóvel, para
sua surpresa, Miranda ali permanecia instalada. Questionada, respondeu que não
havia recebido qualquer notificação de Max, que seu contrato foi concretizado
com Max e que, em virtude disso, somente devia satisfação a ele, dizendo, por
fim, que dali só sairia a seu pedido. Indignado, Jorge conta o ocorrido a Max, que
diz lamentar a situação, acrescentando que Miranda sempre foi uma locatária de
trato difícil. Disse, por fim, que como Jorge é o atual proprietário cabe a ele lidar
com o problema, não tendo mais qualquer responsabilidade sobre essa relação.
Com isso, Jorge procura o advogado, que o orienta a denunciar o contrato de
locação, o que é feito ainda na mesma semana. Diante da situação apresentada,
na qualidade de advogado constituído por Jorge, proponha a medida judicial
adequada para a proteção dos interesses de seu cliente para que adquira a posse
do apartamento comprado, abordando todos os aspectos de direito material e
processual pertinentes.


Ação de despejo



Ação de despejo com pedido de antecipação de tutela



Reintegração de posse

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):
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9) Suzana namorou Paulo durante 2 anos, vindo a engravidar dele. Não tendo
condições de suportar as despesas durante a gravidez, Suzana vai ao seu escritório
de advocacia para lhe solicitar as providências cabíveis. Qual a ação a ser proposta
e qual o prazo para resposta?


Alimentos gravídicos, 5 dias



Ação de alimentos, 15 dias



Ação indenizatória cumulada com alimentos, 15 dias

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

10) Humberto celebrou contrato de corretagem com Renata, por 6% da venda,
inserindo cláusula de exclusividade pelo prazo de 6 (seis) meses, a fim de que esta
mediasse a venda de seu imóvel. Passados três meses, Renata, embora diligente, não
conseguiu o resultado pretendido. Por sua vez, Humberto, caminhando pela praia,
encontrou um velho amigo, Álvaro, que se interessou pelo imóvel, vindo a efetivar a
compra do bem, pelo valor de R$ 300.000,00. Renata, ao saber do negócio jurídico
celebrado, deve:


ajuizar ação indenizatória



cobrança de corretagem pelo rito sumário



se conformar, pois nenhuma ação é devida

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

11) Dr. João, médico clínico geral, atende em seu consultório há vinte anos, sem
ter constituído qualquer empresa, atuando, portanto, como profissional liberal.
Levando-se em conta a responsabilização civil dos profissionais liberais, responda,
neste caso, a responsabilidade civil do Dr. João deve ser dirimida em ação:
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Condenatória, apurando-se culpa subjetiva



Constitutiva, com culpa objetiva



Cominatória, apurando-se culpa objetiva
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FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

12) Álvaro e Lia se casaram no dia 10.5.2011, sob o regime de comunhão parcial
de bens. Após dois anos de união e sem filhos em comum, resolveram se divorciar.
Na constância do casamento, o casal adquiriu um apartamento avaliado em
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) onde residem. Neste caso, o divórcio pode
ser processado:


administrativamente



Tanto judicial como administrativamente



judicialmente

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):

13) José Afonso, engenheiro, solteiro, adquiriu de Lúcia Maria, enfermeira, solteira, residente na Avenida dos Bandeirantes, 555, São Paulo/SP, pelo valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma casa para sua moradia, situada na cidade de
Mucurici/ES, Rua Central, nº 123, bairro Funcionários. O instrumento particular
de compromisso de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, foi assinado
pelas partes em 2.5.2011. O valor ajustado foi quitado por meio de depósito bancário
em uma única parcela. Dez meses após a aquisição do imóvel onde passou a residir,
ao fazer o levantamento de certidões necessárias à lavratura de escritura pública de
compra e venda e respectivo registro, José Afonso toma ciência da existência de penhora sobre o imóvel, determinada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Itaperuna / RJ, nos
autos da execução de título extrajudicial nº 6002/2011, ajuizada por Carlos Batista,
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contador, solteiro, residente à Rua Rio Branco, 600, Itaperuna/RJ, em face de Lúcia
Maria, visando receber valor representado por cheque emitido e vencido quatro
meses após a venda do imóvel. A determinação de penhora do imóvel ocorreu em
razão de expresso requerimento formulado na inicial da execução por Carlos Batista,
tendo o credor desprezado a existência de outros imóveis livres e desimpedidos de
titularidade de Lúcia Maria, cidadã de posses na cidade onde reside. Elabore a peça
processual prevista pela legislação processual, apta a afastar a constrição judicial
invasiva sobre o imóvel adquirido por José Afonso.


Ação anulatória



Embargos de terceiro



Embargos do devedor

FUNDAMENTO LEGAL (ARTS.):
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5. TUTELAS PROVISÓRIAS
Caso 1
A peça cabível é uma petição inicial, endereçada ao Juízo da Comarca de Santos/SP, pois se
trata do domicílio da representante do menor (Súmula 383 do STJ), ou até mesmo à Comarca de Sorocaba/SP, pelo fato da criança estar nesta Comarca com seu pai, justificada a
propositura da ação nesta Comarca em razão da urgência da medida.
O enunciado dispôs de situação jurídica em que seria cabível a propositura da medida de
urgência cautelar, com pedido de concessão de medida liminar. Portanto, a peça profissional
elaborada deveria ser uma PETIÇÃO INICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR
COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, figurando como legitimados ativo e passivo, respectivamente, Maria Augusta e Wagner (arts. 305 e seguintes do CPC).
Questões Dissertativas
1. https://www.tjpr.jus.br/codj
2. Significa que a parte deve mencionar em sua petição inicial cautelar antecedente qual será
o pedido principal que será formulado nesta ação.
3. Existe. A medida cautelar corresponde a medida de proteção, meramente assecuratória; já
a tutela antecipada corresponde a medida satisfativa, sendo que a parte já recebe aquilo que
efetivamente almejava com a propositura da ação. Não obstante, existe a possibilidade de o
juiz aplicar a fungibilidade entre as medidas, devido à semelhança dos institutos (art. 305, p.
único, do CPC).

6. RITO COMUM
Caso 1
Cliente: Maria Augusta Freire da Conceição.
Tema: Aditamento à PETIÇÃO INICIAL de cautelar antecedente de busca e apreensão
do menor – Ação de regulação de guarda do menor.
Pretensão: ser lhe entregue a guarda provisória e definitiva do menor.
Competência (endereçamento): petição intermediária endereçada ao mesmo Juízo da PETIÇÃO INICIAL.
Obs.: Comarca de Santos/SP, pois se trata do domicílio da representante do menor (Súm. 383
do STJ), ou até mesmo à Comarca de Sorocaba/SP, pelo fato da criança estar com seu pai,
justificada a propositura da ação pela urgência da medida.
Partes (legitimidade ativa e passiva)
AUTOR: Maria Augusta Freire da Conceição.
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RÉ: Wagner Rodrigues da Conceição.
Fatos: causa de pedir remota
Paráfrase do caso.
Fundamento jurídico da peça: causa de pedir próxima.
Regulação da guarda da criança – art. 1.583 e ss. do Código Civil (sugere-se defender a guarda unitária).
Fumus boni juris e periculum in mora (liminar: guarda provisória).
Pedidos
- Pedido liminar de guarda provisória;
- Procedência Total da Ação, ao final, com a sentença para regulação da guarda em favor da
Autora;
- Confirmação, por sentença, das liminares de busca e apreensão e regulação da guarda provisória;
- Citação;
- Sucumbência;
- Gratuidade;
- Provas: todas admitidas em direito.
Valor da Causa: não tem no caso de coincidir com o valor dado à inicial.
Parte Final (encerramento/Data): Nestes termos, pede deferimento. OAB/... Assinatura adv.
Caso 2
Pedido provisório de cautelar antecedente de separação de corpos.
Requerimento liminar com a imediata decretação, nos termos do art. 7º, caput e § 1º da Lei
nº 6.515/1977, e 223 do Código Civil, como forma de garantir a tranquilidade e segurança
da família.
Indicar que a ação será aditada para expor o pedido típico da ação de divórcio litigioso, movida em Belo Horizonte (MG). Pedidos: pensão para os filhos e para ela. Divisão dos bens.
Possível pedir danos morais pela traição e a cautelar de separação de corpos (obrigando o
varão a deixar o lar conjugal). Valor da causa, soma de todos os bens materiais e a pensão de
até 1/3 dos rendimentos líquidos com direito de acrescer.
O Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, é um dos principais tribunais com tendência a
decidir favoravelmente ao pedido de compensação do dano moral por este objeto, vejamos a
ementa a seguir da apelação cível nº 133775-5/188 (200804299794):
APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO LITIGIOSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADULTÉRIO OU TRAIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. CONDIÇÃO ECONÔMICA
DAS PARTES. I – O que se busca com a indenização dos danos
morais não é apenas a valoração, em moeda, da angústia ou da dor
sentida pelo cônjuge traído, mas proporcionar-lhe uma situação positiva e, em contrapartida, frear os atos ilícitos do infrator, desesti-
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mulando-o a reincidir em tal prática. II – O valor da indenização
não deve ser alterado quando o juiz, ao fixá-lo, já levou em conta
a condição econômica dos envolvidos e a repercussão na vida sócio
afetiva da vítima, restando, assim, bem aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE E PRAZO: O prazo para aditamento vai depender se a tutela antecipada foi ou não concedida. Se concedida, liminarmente ou após justificação, o prazo para aditamento será de 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz
vier a fixar (art. 303, § 1º, do CPC), tendo em vista a complexidade da causa. Caso entenda o
juiz que não há elementos para a concessão e indefira o pedido de tutela antecipada, o prazo
para aditamento será de 5 (cinco) dias. (art. 303, § 6º, do CPC). Não há razoabilidade para a
distinção do prazo, mas é lei. Para aditamento da inicial: prazo de 15 dias ou mais para quem
obteve a tutela antecipada; de 5 dias para quem não obteve.

Questão Dissertativa
(A)



ERRADA. O estudante, ao optar por essa alternativa, demonstra ausência de domínio da totalidade dos conceitos e da terminologia jurídica existentes no item, a saber, surrectio e venire contra
factum proprium e que caracterizam e revelam a importância do princípio da boa-fé objetiva e da
função social dos contratos, numa visão mais solidarista do Direito Civil.

(B)



ERRADA. Mesmo motivo da justificativa da alternativa anterior.

(C)



ERRADA. O estudante, ao optar por essa alternativa, demonstra ausência de domínio da
totalidade dos conceitos e da terminologia jurídica existentes no item, a saber, surrectio e que
caracterizam e revelam a importância do princípio da boa-fé objetiva e da função social dos
contratos, numa visão mais solidarista do Direito Civil, que supera a visão absolutista; sendo
certo que o instituto tu quoque vai no sentido inverso do pacta sunt servanda.

(D)



ERRADA. O estudante, ao optar por essa alternativa, demonstra ausência de domínio da
totalidade dos conceitos e da terminologia jurídica existentes no item, a saber, supressio, venire
contra factum proprium e tu quoque que caracterizam e revelam a importância do princípio da
boa-fé objetiva e da função social dos contratos, numa visão mais solidarista do Direito Civil,
que supera a visão absolutista; sendo certo que o instituto tu quoque vai no sentido inverso do
pacta sunt servanda.

(E)



CORRETA - O estudante demonstrando o domínio dos conceitos, utiliza sua capacidade de
análise para concluir pela procedência das afirmativas I, II e III, demonstrando o domínio sobre
os fundamentos axiológicos das relações obrigacionais, quais sejam os que estão referidos à
boa-fé objetiva contratual.
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7. PETIÇÃO INICIAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA
Caso 1
Deverá ser proposta ação de revogação de doação com liminar para bloqueio da matrícula
para venda enquanto tramita a ação, em favor de Zuleika, aposentada, idosa, residente em
Atibaia, em face de Josimara, caseira, residente e domiciliada na Riviera de São Lourenço. A
Jurisprudência do STJ1 afirma que as ações que versem sobre revogação de imóvel possuem
natureza pessoal, sendo que neste caso deve tramitar no endereço da ré, que coincide com a
situação do imóvel. Assim, deverá ser proposta a ação perante uma das Varas Cíveis de Bertioga. O pedido principal é a revogação de doação por ingratidão, nos termos do art. 557, II
e III, do Código Civil. Pode ser requerido danos morais, a serem arbitrados pelo Juízo, bem
como, deferindo-se a revogação da doação, que seja determinada a reintegração de posse e a
retirada de Josimara do imóvel. Deve ser dada à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais). Os pedidos são: procedência total; citação para comparecimento em audiência;
trâmite prioritário pela autora ser idosa; a declaração da revogação da doação; ato contínuo
a reintegração de posse; sucumbência. A liminar poderá ser para bloqueio da matrícula para
venda, enquanto tramita a ação. Pode-se cogitar também da liminar possessória.

8. CONTESTAÇÃO
Caso 1
Endereçamento: 35ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo (SP)
Processo 1048548-11/2015
Qualificação: Qualificar completamente a ré.
Preliminares: Ilegitimidade passiva, pois não deu causa ao ilícito (art. 337, XI, do CPC).
Impugnação do valor da causa.
Mérito: Inexistência de ato ilícito praticado pela ré. Não havendo ilícito, nada há que se
indenizar (art. 186, 927, 944 do CC). Ainda, no mérito, que a responsabilidade, no caso
de omissão é subjetiva e, ainda que objetiva fosse, está afastada pelo fortuito externo/culpa
exclusiva de terceiro.
Pedidos e requerimentos: acolhimento das preliminares, especialmente a de ilegitimidade de
partes extinguindo-se a sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). Subsidiariamente,
requerer a improcedência da ação, por inexistência de ato ilícito.
Protesto por provas, assinatura, local.

1.

Processual Civil. Recurso Especial. Escritura pública de compra e venda de imóvel. Anulação. Ação
de natureza pessoal. Competência. Foro do domicílio do réu. - A ação proposta com o objetivo de
obter a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel é de natureza pessoal, razão pela
qual o foro competente para o seu julgamento é o do domicílio do réu. Precedentes. (REsp 392.653/
DF. Rel. Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma, j. 16.4.2002, DJ 10.6.2002, p. 205)
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Caso 1 – Esqueleto da Peça
Cliente: Autarquia de Trens de São Paulo.
Tema: Impugnar a ação de indenização por danos.
Pretensão: Contestação.
Competência (endereçamento): 35ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo (SP).
Processo 1048548-11/2015.
Partes (legitimidade ativa e passiva)
RÉ: Autarquia de Trens de São Paulo (fazer a qualificação completa da ré) pessoa jurídica de
direito público, integrante da administração pública indireta estadual, criada pela Lei Estadual ..., c/c a Lei 8.693/1993, inscrita no CNPJ sob o n. ...., endereço eletrônico ..., com sede
à ....., por seu(ua) advogado(a), com escritório na ....,
AUTOR: Maria da Silva.
Fatos (causa de pedir remota): paráfrase do caso.
Fundamento jurídico da peça: causa de pedir próxima.
Preliminares: Ilegitimidade passiva, pois não deu causa ao ilícito (art. 337, XI, do CPC).
Impugnação do valor da causa.
Mérito: inexistência de ato ilícito praticado pela ré. Não havendo ilícito, nada há que se
indenizar (art. 186, 927, 944 do CC). Ainda, no mérito, que a responsabilidade, no caso
de omissão é subjetiva e, ainda que objetiva fosse, está afastada pelo fortuito externo/culpa
exclusiva de terceiro.
Pedidos
- Acolhimento das preliminares, especialmente a de ilegitimidade de partes extinguindo-se a
sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC);
- Improcedência total da ação: subsidiariamente, requerer a improcedência da ação, por inexistência de ato ilícito;
- Sucumbência.
Provas: todas admitidas em direito (especificar depoimento pessoal da parte contrária, testemunhal, documental).
Valor da causa: não há em sendo apenas caso de contestação (não há reconvenção);
Parte final (encerramento/Data): Nestes termos, pede deferimento. OAB/... Assinatura adv.
Caso 2
Endereçamento: 2ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, Processo 1235/2015.
Qualificação: Qualificar completamente Geórgia da Silva e Branca de Gol.
Preliminares: Ilegitimidade passiva de Branca de Gol, pois esta não criou a página e mais, não
possui acesso a tal mídia social, e, por isso, não pode fazer parte da ação. Ilegitimidade ativa
do condomínio, pois a narração dos fatos revela que os prejuízos alegados teriam sido sofridos
pela síndica e não pelo Condomínio. Dessa forma, o Condomínio seria parte ilegítima para
figurar no polo ativo da ação (art. 337, XI, do CPC).
Mérito: Inexistência de ato ilícito praticado pelas requeridas, tendo em vista que há expressa
concordância pela representante legal do condomínio na criação da página, bem como com
esteio na livre manifestação de pensamento, não havendo no caso em tela nada que desabone
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a conduta das requerentes que exercem seus direitos de forma regular. Não havendo ilícito,
nada há que se indenizar (art. 186, 927, 944 do CC).
Requerimentos: acolhimento das preliminares de ilegitimidade de partes extinguindo-se sem
resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). Subsidiariamente, requerer a improcedência da
ação, por inexistência de ato ilícito.
Protesto por provas, assinatura, local.
Questões Dissertativas
Questão 1
a) O examinando deverá identificar que o pedido de antecipação de tutela poderá ser apreciado
mesmo na sentença e isso é de suma importância para fins de efeitos de eventual interposição
recursal, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC. Assim, deverá informar que ingressará
com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR OMISSÃO, com fundamento no art. 1.022,
II, do CPC, por meio do qual requererá que o Juízo se manifeste expressamente sobre o pedido
requerido na inicial e reiterado na réplica.
b) O remédio jurídico hábil a atacar a sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.
Por ter havido error in procedendo, o candidato deverá alegar cerceamento de defesa, com
base no art. 5º. LV, da CF/1988 e requerer que a sentença seja anulada, retornando os autos
a instância inferior para que o Juízo prolate sentença de mérito observando todo lastro probatório pleiteado pelo autor.
Questão 2
O examinando deverá demonstrar conhecimento do contrato de alienação fiduciária em garantia, em especial os direitos de natureza processual que tem o credor e proprietário fiduciário à sua disposição em caso de inadimplemento por parte do devedor fiduciante.
A) Em relação à medida adequada para a retomada da posse do bem alienado fiduciariamente, o examinando deverá invocar o art. 3º, caput, do Decreto-Lei 911/1969, que autoriza o
credor a requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, inclusive em plantão judiciário, eis que já foi comprovada a mora.
B) Não. O examinando deve afirmar a impossibilidade de o fiduciante impor ao fiduciário
a purga da mora e a manutenção do contrato (ou o juiz obrigar o credor a aceitar a purga da
mora), diante da atual redação dos §§ 1º e 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei 911/1969, dada
pela Lei 10.931/2004. Para que o bem seja restituído ao fiduciante, livre do ônus, é necessário
que ele pague a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a
liminar na ação de busca e apreensão, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
na inicial. Caso isto não seja efetivado, estarão consolidadas a propriedade e a posse plena e
exclusiva do bem no patrimônio do fiduciário.
Questão 3
Deverá ser proposta ação de cobrança de cotas condominiais em favor do Condomínio Edifício Frei Galvão contra Luma de Lima e Brás de Melo, perante uma das Varas Cíveis da
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Comarca de Guaratinguetá (art. 47 do CPC, pois o problema informa que o imóvel fica em
Guaratinguetá). Os pedidos e requerimentos são: procedência total, citação, condenação ao
pagamento dos valores devidos e dos que se vencerem nos termos do art. 323 do CPC (vincendas), sucumbência.
Obs.: com relação ao valor da causa, a jurisprudência tem entendido que se aplica
a regra dos §§ 1º e 2º do art. 292 do CPC para esses casos: quando se pedirem
prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e
outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a
obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano;
se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
Assim, por esse lado, teríamos o valor da causa em R$ 24.000,00 pelo débito vencido e
mais uma anuidade das cotas mensais, R$ 12.000,00 (R$ 1.000,00) mensais, o que somaria
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

9. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO
Questões Dissertativas
Questão 1
Tanto no CC como no CPC, buscar por Consignação e Ação de Consignação em pagamento.
Netto Silva tem legitimidade, como terceiro juridicamente interessado, nos termos do art.
304 do Código Civil, para propor ação de consignação em pagamento (art. 539 do CPC),
que dispõe que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando dos meios
conducentes à liberação do devedor, caso se oponha o credor. Caso André Jéferson venha a
aceitar o pagamento, o efeito jurídico será o de extinção da obrigação.
Questão 2
Ação declaratória incidental: ação proposta tanto pelo autor como pelo réu para que determinada questão prejudicial alegada em juízo venha a fazer coisa julgada material, pois, sem a
propositura desta ação, a questão prejudicial alegada será decidida, mas na fundamentação da
sentença, e, questões decididas em sede de fundamentação não fazem coisa julgada material
(art. 504, I, do CPC).
Reconvenção: uma das respostas do réu, mas que possui natureza jurídica de ação, em que
ele (o réu) aproveita a ação proposta e faz um pedido em face do autor, nesta mesma ação.
Só é admitida nas demandas de conhecimento. Se não for indeferida a ação reconvencional,
serão julgadas na mesma sentença. (art. 343 e ss. do CPC). A reconvenção pode ser utilizada
para dedução de pedido típico de ação declaratória incidental (art. 430, parágrafo único, do
CPC).
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Caso 1
Elaborar a reconvenção. Alegar a compensação: arts. 368 a 380 do CC. Assim, pode-se perceber que o réu no procedimento principal, ora reconvinte, possui na verdade um saldo a
receber do autor-reconvindo, resultante da compensação entre os valores devidos por um ao
outro. Desta forma, vem o reconvinte pleitear a condenação do autor-reconvindo ao pagamento dessa quantia, decorrentes do saldo resultante da compensação realizada entre reconvinte e reconvindo. Protesto por provas, assinatura, local.
Caso 1 – Esqueleto da Peça
Cliente: Pedro Antônio.
Tema: Compensação.
Pretensão: somente reconvenção, haja vista que no problema se reconhece a existência da
dívida.
Competência (endereçamento): ____ª Vara Cível do Foro _____. Processo ______
Partes (legitimidade ativa e passiva)
RÉU-RECONVINTE: Pedro Antônio.
AUTOR-RECONVINDO: João Victor.
Fatos (causa de pedir remota): paráfrase do caso.
Fundamento jurídico da peça (causa de pedir próxima):
Preliminares: falta de interesse processual (art. 337, XI, do CPC) na cobrança devido ao direito à compensação.
Mérito: reconvenção para compensação (R$ 80.000,00) e cobrança do remanescente (saldo
de R$ 20.000,00) – arts. 368 a 380 do CC.
Pedidos
- Acolhimento da preliminar de falta de interesse e extinção do pedido principal sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC);
- Reconvenção para compensação de R$ 80.000,00 e condenação do autor-reconvindo ao
pagamento de R$ 20.000,00;
- Sucumbência.
Provas: todas admitidas em direito (especificar: depoimento pessoal da parte contrária, testemunhal, documental).
Valor da Causa: R$ 100.000,00
Parte Final (encerramento/Data). Nestes termos, pede deferimento. OAB/... Assinatura
adv. Data? – arts. 230 e 231 do CPC.
Caso 2
Cliente: Jorge Floyd da Silva.
Endereçamento: defesa apresentada para a 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá do Estado
do Paraná, no processo nº 234/2020.
Cabimento: a peça processual cabível é uma CONTESTAÇÃO (art. 335 do CPC), COM RECONVENÇÃO (art. 343 do CPC), apresentada no prazo de 15 dias úteis (art. 219 do CPC)
a partir da juntada do AR relativo à carta de citação (art. 335 e art. 231, I, ambos do CPC).
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Preliminar: na contestação, deverá alegar, em preliminar, incorreção do valor da causa, que
deve corresponder ao proveito econômico pretendido por Muriel Bowser Santos, nos termos
do art. 292, V, do CPC (ou seja, R$ 60.000,00).
Do direito/mérito contestatório: no mérito da contestação, deverá indicar como os fatos
ocorreram, defendendo a ausência de responsabilidade pelo acidente, porque não praticou
ilícito (art. 927 e art. 186 do Código Civil), imputando à Muriel Bowser a responsabilidade
exclusiva pelo acidente. Subsidiariamente, deve defender a responsabilidade concorrente de
Muriel Bowser (art. 945 do CC).
Reconvenção: deverá ser reiterada a responsabilidade de Muriel Bowser, e demonstrar os prejuízos sofridos com o conserto de seu veículo, comprovando-o com notas fiscais e comprovantes de
pagamento dos R$ 15.000,00, para comprovar a extensão do dano (art. 944 do Código Civil).
Pedido: requerer a improcedência do pedido constante da inicial formulado por Muriel
Bowser, ou subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente, reduzindo-se o valor
da indenização. Ainda, requerer também a procedência do pedido reconvencional.

10. EXCEÇÃO OU INCIDENTE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO
Questões Dissertativas
Questão 1
O INSS deve ajuizar o incidente de impedimento do perito (CPC, art. 144, IX; 145, III c/c
148).
Questão 2
Prazo deve ser contado em dias úteis – 15 dias, excluindo o dia do começo e incluindo o dia
final.
Questão 3
O pedido pode contemplar a suspeição ou impedimento, com as devidas adequações, quando
se tratar de perito e não juiz.

11. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Caso 1
Cliente: Antônio José
Endereçamento: Ao Juízo de Direito da ___ Vara ___ da Comarca de _____ do Estado do
Paraná
Pretensão: arbitramento dos Honorários
Nome da peça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
FATO: descrição do título judicial ilíquido (a decisão, a consolidação da certeza do crédito).
DIREITO: arts. 509 e 510 do CPC.
PEDIDO: requerer a liquidação.
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12. INTERDITOS POSSESSÓRIOS
Questão Dissertativa
Não, o juiz se equivocou, uma vez que ele poderia ter recebido a ação de reintegração da posse
no lugar da manutenção de posse em razão da fungibilidade existente entre as possessórias,
com fundamento no art. 554 do CPC.
Sim, a decisão do juiz poderia se modificar. Na realidade, se a possessória for de força nova,
terá o requerente direito ao procedimento especial de proteção de sua posse, caracterizado
pela concessão de uma liminar, caso contrário, poderá igualmente atuar no exercício de sua
posse, mas a referida ação tramitará pelo procedimento ordinário.

Caso 1
Ação de Interdito Proibitório com pedido de Liminar na Comarca de Maringá. Isso porque
ainda não existe invasão efetiva, há somente a ameaça. Causa de pedir: o justo receio de ser
molestado na sua posse – art. 567 do CPC. Observar a fungibilidade no caso de ocorrer a
invasão.
Caso 2
A decisão em questão tem natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, § 1º, do art.
487, I e II, e do art. 490, todos do CPC. Com efeito, extinguiu-se o processo, com resolução
do mérito, rejeitando o pedido de indenização pelo fato do produto, ao entender que a vítima
não se qualificava como consumidora, na forma da lei, decidindo, também, de ofício, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Em virtude disso, o meio processual adequado à impugnação do pronunciamento jurisdicional, a fim de evitar que faça coisa julgada,
é o RECURSO DE APELAÇÃO, de acordo com o art. 1.009 do CPC. Deve-se, para buscar
a tutela integral ao interesse do autor, impugnar cada um dos capítulos da sentença, isto é,
tanto a inexistência da relação de consumo (explorar a tese do consumidor por equiparação
– CDC, art. 17) quanto o reconhecimento de ofício da prescrição (não corre a prescrição contra absolutamente incapaz – CC, art. 198, I). Ademais, como o autor já produziu toda a prova
pré-constituída que julga adequada, deve devolver toda a matéria, pugnando pelo provimento
total do recurso de apelação para que o Tribunal examine as demais questões, sem determinar
o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, aplicando a teoria da causa madura na forma
do art. 1.013, § 4º, do CPC.
Quanto ao primeiro ponto, deve-se sustentar a existência de relação de consumo entre o autor da ação, vítima de acidente de consumo, e a ré, fabricante do produto defeituoso que lhe
causou dano moral e estético. Nesse caso, a despeito de não ter participado, como parte, da
relação contratual de compra e venda do produto, o autor é qualificado como consumidor,
pois, nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento” (art. 17 do CDC).
Presente a relação de consumo, deve-se postular pelo julgamento do mérito, sem necessidade
de retorno dos autos à instância inferior, alegando que a fabricante responde, independen-
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temente de culpa, pelos danos causados por defeitos de fabricação de produtos que ponham
em risco a segurança dos consumidores, como ocorreu no caso vertente (art. 12, caput e §
1º, do CDC).
Quanto ao segundo capítulo da sentença, deve-se pretender o afastamento da prescrição. Isso
porque, não corre prescrição contra absolutamente incapaz (art. 198, I, do CC), razão pela
qual o termo inicial de contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 27 do CDC)
efetivou-se apenas em 2012, quando o autor completou 16 anos, tornando-se relativamente
capaz. Dessa forma, a prescrição de sua pretensão ocorreria apenas em 2017.
Nessa linha, deve-se requerer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado, desde
logo, procedente, mediante o reconhecimento da relação de consumo e o afastamento da
prescrição, dando provimento integral ao recurso de apelação com o julgamento do mérito
da demanda, na medida em que o feito se encontra maduro para julgamento dos pleitos de
danos morais, lucros cessantes e danos estéticos.

13. AÇÃO DE DESPEJO
Caso 1
Ação de Despejo por falta de pagamento dos encargos de locação.
Explorar que houve descumprimento do contrato, pelo não pagamento dos aluguéis e encargos de locação, no seguinte montante: de R$ 3.200,00, a título de aluguel mensal, ressarcimento das despesas ordinárias de condomínio, pactuadas no valor de R$ 1.200,00 por mês e
do imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU) no valor mensal de R$ 400,00 e da
taxa de limpeza urbana (TLP), no valor mensal de R$ 100,00;
Não esquecer de requerer o despejo liminar, a procedência do pedido para determinar o despejo do corréu e condenar todos os réus no pagamento dos valores devidos a título de locação
e acessórios;
Citação para apresentar a defesa que entender cabível, no prazo de 15 dias, sob pena de sofrer
os efeitos da revelia ou purgar a mora, nos termos do artigo 62, II, Lei 8.245/91;
Valor da causa: doze prestações de aluguel (referente ao despejo) + a cobrança.
Caso 2
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ...ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MARIALVA– ESTADO DO PARANÁ
JOANINHA COPIADORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob o n. ..., com sede no endereço ..., endereço eletrônico..., representada por
seu administrador Sr. ..., nacionalidade..., estado civil..., portador da cédula de identidade
RG n. ..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. ..., pelo advogado abaixo assinado,
que receberá intimações no endereço ..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar a
presente AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO em face de BEBETO SILVA, nacionalidade..., estado civil..., portador da cédula de identidade RG n. ..., devidamente inscrito no
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CPF/MF sob o n. ..., endereço eletrônico..., domiciliado no endereço ..., pelas razões de fato
e de direito a seguir expostas.
I – DOS FATOS
A autora celebrou contrato escrito de locação de imóvel não residencial com o Réu por
prazo determinado, tendo sido o contrato prorrogado várias vezes, no lapso de mais de
sete anos. O valor mensal da locação é o de R$ 1.500,00, e a Autora exerce sua atividade
no respectivo ramo desde a sua constituição, há cerca de dez anos. O contrato de locação findará em 20.04.2019, e o Réu já se manifestou contrário à renovação do referido
contrato.
II – DO DIREITO
Nos termos do artigo 51, da Lei 8.245/91, havendo contrato escrito de locação comercial por
prazo determinado, prazo mínimo do contrato ou da soma dos contratos ininterruptos ser
de cinco anos e haver permanência no ramo por pelo menos três anos, terá direito o locatário
à renovação compulsória do contrato de locação, mantidas as condições do último contrato
celebrado, observado o interregno decadencial de no mínimo um ano e no máximo seis meses
antes do encerramento do contrato.
Ora, no caso dos autos, todos os requisitos se encontram cumpridos, já que:
a) foram celebrados sucessivos contratos escritos de locação comercial pelo intervalo de sete
anos;
b) a autora desenvolve a mesma atividade desde sua fundação, ou seja, há dez anos, superando
em muito o prazo legal de três anos;
c) observou-se o prazo decadencial.
Sendo assim, deverá ser renovado compulsoriamente o contrato de locação, mantendo-se
as condições supradescritas, inclusive quanto a valor do aluguel e índice de correção da
obrigação.
III – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) dada a alta litigiosidade, opta pela não designação e não realização da audiência de conciliação, razão pela qual requer a citação do réu por carta, para responder aos termos da presente,
sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
b) a procedência da presente demanda para, declarando a renovação compulsória da locação
pelo tempo e nas condições do último contrato celebrado, com o reajuste do valor da locação
pelos índices monetários estabelecidos naquele;
c) a condenação do Réu nos ônus de sucumbência e honorários de advocatícios.
IV – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, consistentes nos
documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícias
e todas as que se fizerem necessárias ao longo da presente demanda.
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V – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data. Advogado...

Questão Dissertativa
A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, é
regulada pelo art. 53 da Lei 9.099/1995.
Segue-se o procedimento previsto no CPC, com as seguintes modificações:
a) Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação,
quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX, da Lei 9.099/1995), por escrito ou verbalmente;
b) Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas
cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata
adjudicação do bem penhorado;
c) Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das
partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior;
d) Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor, que poderá repropor a execução enquanto
não ocorrer a prescrição do direito
Portanto, a sentença está errada e o Colégio Recursal poderá reformar a sentença, via recurso
inominado (art. 41 da Lei 9.099/1995), que tem prazo de 10 dias (art. 42), sendo que eventuais embargos de declaração interrompem o prazo para o recurso inominado (alteração pela
Lei 13.105/2015, nova redação do art. 50).

14. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Caso 1
A peça cabível consiste em uma Ação de Consignação em Pagamento, nos termos dos artigos 539 a 549 do NCPC e dos artigos 334 e 345 do Código Civil. A demanda deverá ser
proposta perante uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro. Deverá Mário figurar
no polo ativo e Henrique no polo passivo, atendendo-se aos requisitos previstos no Art. 319
do CPC.
Na abordagem dos fatos e fundamentos, deve o examinando salientar a existência de relação
jurídica contratual entre as partes, destacar a existência de dívida pendente e a pretensão de
liberar-se da obrigação pelo pagamento, o que não ocorreu em virtude do fato de que o credor
reside em local desconhecido, o que autoriza a consignação.
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Deverá, ainda, requerer o depósito da quantia devida, pedindo-se a antecipação dos
efeitos de tutela jurisdicional, com determinação da retirada do nome de Mário dos
cadastros de inadimplentes, a citação por edital do réu para levantar a quantia depositada ou oferecer resposta, deduzir pretensão declaratória de extinção da obrigação pelo
pagamento, a condenação em custas e os honorários advocatícios e a produção de prova
por todos os meios admitidos. Ao final, deve o examinando indicar o endereço do advogado, o valor da causa, o local, a data e a assinatura do advogado, além de comprovar o
pagamento das custas.
Questão Dissertativa
Padrão de Resposta – Espelho de Correção FGV
A) Não haverá preclusão temporal pelo não envio da contestação no prazo legal, vez que
havendo impossibilidade de ser encaminhada a petição eletrônica no prazo estipulado por
motivos técnicos, prorrogar-se-á automaticamente o prazo para o primeiro dia útil seguinte à
resolução do problema, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei 11.419/2006.
B) Nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 11.419/2006, o patrono de Diogo deverá, por meio
de petição eletrônica, informar o fato e apresentar os documentos ao cartório ou à secretaria
no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do envio de petição eletrônica, sendo os mesmos
devolvidos à parte após o trânsito em julgado.

15. AÇÃO RESCISÓRIA
Questão Dissertativa
Indicação de leitura:
CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE (CC, ART. 1.080; LEI Nº
11.101/05, ART. 82). AUTORA: MASSA FALIDA. EXTENSÃO DA FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM FACE DA PRÓPRIA SOCIEDADE FALIDA.
ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REGULAR,
OBSTANDO O CONTROLE DAS ATIVIDADES E MENSURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO. ILEGALIDADE PATENTEADA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. ALCANCE LIMITADO AOS SÓCIOS E,
QUANTO AOS RETIRANTES, AO BIÊNIO SUBSEQUENTE À RETIRADA (CC, ART. 1003,
PARÁGRAFO ÚNICO). DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA POR SUPOSTA CONFUSÃO PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDFT.
Acórdão1090595, 20150111445472APC, Rel. Teófilo Caetano. 1ª Turma Cível, j. 18.4.2018, DJE
30.4.2018. p. 152-161)
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Caso 1
No caso proposto, deverá ser apresentada Ação Rescisória, a ser ajuizada perante o Tribunal
de Justiça de São Paulo, com fundamento no artigo 966, V, Código de Processo Civil, já
que o desrespeito à formalidade da citação caracteriza violação a literal texto de lei. Deve ser
requerida tutela de urgência, para fins de suspender a execução, para fins de possibilitar a
expedição da certidão exigida para o empréstimo objetivado pelo autor.
O esquema de solução é o seguinte:
a) Foro competente: Tribunal de Justiça de São Paulo (trata-se de sentença transitada em julgado, sendo competente o tribunal que poderia julgar o recurso, caso apresentado); b) Partes:
será autor a empresa Petrônio Sapatos e Bolsas Ltda. e réu XPTO Créditos Ltda.;
c) Causa de pedir: nulidade da citação, já que realizada em endereço errado e recebido pelo
porteiro de endereço onde mora pessoa física, o que acarreta nulidade do processo;
d) Tutela de urgência: para fins de suspensão da execução, nos termos do artigo 969, Código
de Processo Civil (para que seja possível obter a certidão pretendida);
e) Pedido: deferimento da tutela de urgência, rescisão do julgado, por força da nulidade da
citação, condenação em custas e honorários de advogado;
f ) Valor da causa: o da execução (benefício a ser aferido pelo autor);
g) Citação: pessoal, nos termos do artigo 970, Código de Processo Civil.
OBS: Deve ser feita menção ao depósito de 5% sobre o valor da causa, que é requisito especial
da ação rescisória.
ESQUELETO DA PEÇA:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Petrônio Sapatos e Bolsas Ltda., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob o n.... com sede no endereço... representada por seu administrador,
Senhor... nacionalidade..., estado civil..., portador da cédula de identidade RG n..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n...., pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações no endereço..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar a presente
AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 966,
V, do Código de Processo Civil, XPTO Créditos Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n..., com sede no endereço..., pelas razões de fato
e de direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
A Empresa Autora noticiou ser devedor de dívida reconhecida em título executivo judicial, obtida em ação de cobrança movida pela empresa Ré, a qual tramitou perante a 3ª Vara Cível da
Comarca de Sorocaba sob número..., para a qual não houve sua citação regular, já que, conforme verificou o Autor, a citação foi encaminhada para o endereço onde mora o administrador da
Autora, Senhor João Paulo, e o porteiro do prédio, não a encaminhou para ele. Verifica-se que
sequer foi realizado o ato na sede da empresa, na qual esta se situa há mais de 10 anos.
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Em havendo vício insanável do título executivo judicial, pela sua obtenção por processo nulo,
não poderá ele persistir, sendo totalmente injustificada a cobrança pretendida contra o Autor
pelo Réu.
Não bastasse tal fato, necessita a Autora de obtenção de empréstimo para fins de investimento
e crescimento de suas atividades, o qual é concedido pelo Governo Federal, o qual é condicionando a concessão do empréstimo, à prova de que os interessados apresentem certidões
negativas de débitos.
O único débito que a Autora possui é aquele que está sendo cobrado em razão de ação que
correu à sua revelia ante a nulidade de citação. A não obtenção do empréstimo poderá gerar
grandes prejuízos para a empresa autora, que necessita de crédito para honrar sua folha de
pagamentos e para atender à crescente demanda por seus produtos.
II – DO DIREITO
Como acima narrado, o título executivo judicial que beneficia a empresa Ré foi obtido em
processo judicial o qual tem vício insanável, qual seja, nulidade da citação ao ora Autor (réu
naquela demanda). A citação, como estabelece o art. 239 do Código de Processo Civil, é indispensável para a validade do processo a citação inicial do réu, sendo nula a citação realizada
em endereço diverso daquele onde se situa a sede do réu.
Mesmo que se entenda que a citação poderia ser realizada no endereço da residência do administrador, deveria este ter sido pessoalmente cientificado, já que o porteiro do prédio onde
aquele reside não é pessoa autorizada por ele para recebimento de correspondências da pessoa
jurídica autora.
Desta forma, a nulidade insanável que acomete o feito se caracteriza como ofensa a literal disposição de lei, já que não foram observadas a disposição dos arts. 239 e seguintes do Código
de Processo Civil.
III – DA TUTELA DE URGÊNCIA
No caso dos autos, impõe-se a concessão de Tutela de urgência, nos termos do art. 969, última parte, do Código de Processo Civil, a fim de ser suspensa a execução do julgado.
Estão presentes os requisitos dos arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, como a
seguir demonstrado:
a) probabilidade do direito: no caso dos autos, está demonstrado que o autor não foi validamente citado para a demanda na qual se originou o título executivo, como se verifica das
cópias dos autos da ação originária ora juntadas;
b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo: no caso dos autos, necessita ao
Autor de obter empréstimo junto ao Governo Federal, para fins de honrar com sua folha de
pagamentos e de expandir seus negócios, o que ficará inviabilizado com o prosseguimento da
execução ilegal contra ele movida e, como as certidões devem ser apresentadas até a data de
..., a demora no provimento resultará em imensos prejuízos ao Autor;
c) reversibilidade da medida: a medida pleiteada é reversível, sem qualquer prejuízo ao Réu,
já que a execução poderá ser retomada a qualquer momento.
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IV – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a concessão de tutela de urgência provisória ao autor, já que preenchidos seus requisitos
legais, no sentido de suspender a execução nos autos da ação de n..., que tramita perante a 3ª
Vara Cível da comarca de Sorocaba – Estado de São Paulo;
b) a citação do réu por carta, para a apresentação de defesa no prazo a ser fixado por Vossa
Excelência, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil, sob pena de sofrer os efeitos
da revelia;
c) a procedência do pedido para rescindir o julgado transitado em julgado, já que presente o
vício contido no art. 966, V, do Código de Processo Civil, anulando-se a ação de cobrança ora
discutida até o momento da citação, devolvendo-se o prazo para que o ora autor ali apresente
sua defesa.
d) a condenação do Réu nos ônus de sucumbência e honorários de advogado.
V – DO DEPÓSITO
Neste ato, demonstra-se a realização do depósito de 5% do valor da causa, determinado pelo
art. 968, II, do Código de Processo Civil.
VI – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, consistentes nos
documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícias
e todas as que se fizerem necessárias ao longo da presente demanda.
VII – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$ (valor da execução).
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...

16. MANDADO DE SEGURANÇA
Caso 1
No caso proposto, a decisão não é recorrível em separado, ou seja, a questão da incompetência
absoluta do juízo somente poderá ser rediscutida em preliminar de apelação (art. 1.009 do
CPC). Ocorre que, se a incompetência for reconhecida, haverá o risco de desfazimento de
atos judiciais (art. 64, § 4º, do CPC) e de ser cabível futura ação rescisória (art. 966, II, do
CPC).
Sendo assim, nesta situação excepcional, em que está caracterizado o direito líquido e certo a
nova decisão e em que não há previsão de recurso, é cabível a impetração de MANDADO
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DE SEGURANÇA contra o ato do relator do agravo de instrumento, que mandou converter
o agravo de instrumento em retido.
O esquema de solução é o seguinte:
a) foro competente: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (órgão competente para o
julgamento);
b) partes: O Impetrante será Maria e a autoridade coatora será o juiz da causa;
c) causa de pedir: descrever, como mencionado no problema, a rejeição da alegação de
incompetência, sendo que há alegação de incompetência absoluta, e que não há recurso
próprio para a decisão, a qual é ilegal, e, é prejudicial ao impetrante, além de ferir norma
de ordem pública;
d) pedido: concessão de segurança para invalidar o ato que rejeitou a alegação de incompetência e a determinação da remessa dos autos ao juízo competente.
Obs.: como não cabe condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009), não se deve realizar pedido de condenação nesta verba,
sob pena de ser cometido erro grave na elaboração da peça.
Esqueleto da peça
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
JOÃO, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., portador da cédula de identidade RG n...,
inscrito no CPF/MF sob n..., residente e domiciliado na Rua ..., São Paulo, Capital, por seu
advogado, que receberá intimações no endereço..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência
impetrar o presente MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, COM
PEDIDO LIMINAR, Em face de ato do juiz da Vara Cível de São José dos Campos e respectivo juízo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:
I – DOS FATOS
O impetrante é réu em ação reivindicatória ajuizada por João perante o foro de São José dos
Campos, no qual se discute a propriedade de imóvel situado na comarca de Santos, São Paulo.
Diante da evidente falta de competência absoluta para a causa (art. 47 do CPC), o ora impetrante apresentou sua alegação de incompetência, solicitando a remessa dos autos ao foro
competente, qual seja, a comarca de Santos.
Para a surpresa do Impetrante, a autoridade impetrada se considerou competente para o feito,
acatando alegação de que o Autor da demanda seria parte pobre.
Tal decisão contraria frontalmente norma de ordem pública, estabelecida no art. 47 do CPC,
e para a qual não há previsão de recurso judicial em separado.
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II – DO DIREITO
No caso dos autos, é cabível a presente medida, pois:
a) inexiste meio idôneo de impugnação da decisão proferida, já que a decisão não se enquadra
dentre aquelas impugnáveis por Agravo de Instrumento, somente sendo possível ser suscitada
como preliminar de apelação;
b) é a decisão teratológica, pois a decisão que rejeitou a alegação de incompetência absoluta
afronta norma de ordem pública, estabelecida nos arts. 47 e 62 do Código de Processo Civil,
sendo o defeito até mesmo impugnável por ação rescisória;
É manifesto o prejuízo ao recorrente, que terá de submeter à tramitação do processo perante
a autoridade incompetente, com o risco de invalidação dos atos processuais por ato posterior,
em evidente afronta à economia processual e à segurança jurídica (já que passível de rescisão);
c) existência de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída: já que objetiva
anular a decisão proferida pela autoridade coatora, a qual é ilegal.
III – DO PEDIDO LIMINAR
Há que se deferir a liminar prevista no art. 7º da Lei 12.016/2009, para fins de suspender o
processo em questão, já que presentes seus requisitos legais:
a) o “fumus boni iuris” consiste, nos termos acima dispostos, na ilegalidade do ato reconheceu
a competência do juízo em afronta à norma de ordem pública;
b) “periculum in mora”, já que o impetrante necessita de pronta decisão, a fim de evitar delongas inúteis em processo nulo.
IV – DO PEDIDO
Posto isto, é a presente para requerer:
a) a concessão da medida liminar, para fins de suspender o andamento da ação reivindicatória
n., ajuizada por João em face do ora Impetrante;
b) a intimação da autoridade coatora, para prestar suas informações no prazo legal e a intimação do Ministério Público para dar seu parecer;
c) o regular processamento, e ao final, a concessão da segurança pleiteada, para fins de invalidar o ato que reconheceu a competência do juízo de São José dos Campos contrariamente à
determinação dos arts. 47 e 62 do CPC.
V – DAS PROVAS
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente
pelos documentos que acompanham a presente e documentos novos.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$ [se o dado constar do problema], para os devidos fins.
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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Questão Dissertativa
No caso concreto, a prestação de serviços incide tributação pelo ISS e não ICMS. Para
evitar autuação pelo não recolhimento de ICMS, poderá o cliente se valer de medida
judicial preventiva, tal como mandado de segurança contra o ato coator ou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Informe os artigos de lei, doutrina
e jurisprudência.

17. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NÃO REGULADOS NO CPC
Questões Dissertativas
Questão 1
Ação de Alimentos para si (Lei 5.478/1968) ou divórcio (Lei 6.015/1977), a depender
do fundamento. Não cabe um dos cônjuges requerer alimentos para o filho, pois é o filho
que pede, representado pelo responsável legal. Ver arts. 1124, 1571, IV, 1582 e 1583,
§ 3º, do CC.
Questão 2
Ação de Revisional  art. 2.036 do C.C e art. 19 da Lei 8.245/91
Caso 1
No caso proposto, cabe ação indenizatória por danos materiais no Juizado Especial Cível de
competência do endereço mais próximo do réu.

18. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Caso 1
ENDEREÇAMENTO: Ao Juízo da 1ª Vara de Família de Maringá (PR)
QUALIFICAÇÃO: Rafael (representado por Leocides Mourinho) x Carlos Alberto. Não há necessidade de qualificação completa das partes, pois trata-se de mero requerimento (petição simples).
NOME DA PEÇA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DOS FATOS: (resumir a obrigação e o título executivo judicial – destacar a liquidez, a certeza e exigibilidade, que pode ser provisória ou definitiva).
DO DIREITO: cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de
prestar alimentos, informando o rito: a) de cobrança (art. 528 § 8º) ou; b) o rito de prisão
(art. 528 § 3º); com demais detalhamentos dos arts. 528 a 533, todos do CPC.
DO PEDIDO E REQUERIMENTOS: a intimação do executado, por meio de seu advogado
(art. 513, § 1º, do CPC), para pagar ou cumprir a obrigação, ou apresentar impugnação, no
prazo de 15 dias; a intimação sobre a multa incidente em caso de não cumprimento voluntário
da obrigação; o deferimento de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes e o protesto do título (art. 517 c/c 782, § 3º do CPC); e a expedição de mandado de penhora, em caso
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de não pagamento, a depender da opção feita no direito (cobrança ou prisão). Alertar que o não
pagamento poderá acarretar a caracterização do crime de abandono material, com intimação
do M.P., para enquadramento do tipificado no art. 244 do Código Penal (art. 532 do CPC).
PROVAS: por se tratar de simples requerimento (petição simples) de execução de um título
já constituído não há protesto por provas.
Obs.: não deve ser colocado valor de causa no cumprimento de sentença.

19. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Caso 1
CPC, Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se
opor à execução por meio de embargos.
§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e
instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas
pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo
deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem
unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens
efetuadas no juízo deprecado.
20. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Questões Dissertativas
Questão 1
a) Sim, pode. Se no momento da penhora o credor verificar que este bem poderia de fato ser
penhorado para a garantia desta execução, este ato pode ser reconhecido como ato fraudulento, no caso, como um ato em fraude à execução, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC.
Neste caso, a fraude será à execução, pois a alienação ocorreu após o ato de averbação.
b) Fraude à Execução.
c) Não, deverá alegar por petição no bojo da própria execução. Somente a fraude contra
credores se alega via ação revocatória, também chamada pauliana. Assim, podem-se anular os negócios jurídicos fraudulentos (CC, art. 171, II) por meio de ação revocatória ou
pauliana (CC, art. 161).
d) Sim, será, nos termos do art. 774, I, do CPC.
Questão 2
Sim, a dívida poderá ser executada. Poderá dar início a esta execução o inventariante, representando o espólio de Laura, e, na sequência, após o término do inventário ou arrolamento,
seus herdeiros, segundo estabelece o art. 778, § 1º, II, do CPC.
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Caso 1
Cliente: José Manoel
Pretensão: Receber os valores que não foram pagos
Peça: José Manoel X Lúcio Alves – Execução por quantia certa contra devedor solvente, fundada em título executivo extrajudicial.
Competência: São Paulo/SP
Partes: José Manoel, exequente e Lúcio Alves, executado
Fatos: os descritos no problema. Mencionar a existência do título executivo extrajudicial e o
inadimplemento da obrigação.
Fundamento Jurídico do Pedido: arts. 783, 784, 786 e 829 e seguintes do CPC.
Pedidos: descritos na estrutura
Valor da Causa: R$ 450.000,00
Encerramento: Termos em que, pede deferimento. Local, Data, Advogado OAB/SP...

21. EMBARGOS DO DEVEDOR
Caso 1
Cliente: Otávio Augusto.
Pretensão: Defender-se na execução.
Peça: Embargos à Execução.
Competência: 9ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP. Distribuição por dependência.
Partes: Otávio Augusto (embargante) e Mario Andrade (embargado).
Fatos: O embargante deve arguir que pagou parte da dívida e, neste sentido, alegar o excesso
de execução, já que o exequente lhe cobra dívida em valor maior que o devido, devendo
declarar expressamente o valor que entende ser devido. Ainda, que a penhora deve ser desconstituída sobre seu imóvel residencial, por ser tido como bem de família, mesmo sendo
pessoa solteira.
Fundamento Jurídico: Artigos referentes aos embargos à execução; art. 914 e ss. e art. 917,
§ 1º, todos do CPC e Súmula 364 do STJ. Pode requerer, também, o recebimento dos embargos no efeito suspensivo (art. 919, § 1º, do CPC).
Pedidos: Distribuição por dependência; intimação do embargado, na pessoa de seu advogado, para apresentação de defesa; procedência do pedido formulado nos embargos para o fim
de ... (colocar o que se deseja. Aqui, a desconstituição da penhora sobre o imóvel vinculado à
execução, bem como o reconhecimento do excesso de execução); sucumbência; protesto por
provas e valor dado à causa (R$ 35.000,00 – valor que o embargante realmente deve), ou
mesmo o valor atribuído à execução.
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Questões Dissertativas
Questão 1
a) Intempestividade, segundo o art. 915, § 2º, do CPC. O documento é sim título executivo
extrajudicial (art. 784, I, do CPC) e o indeferimento liminar dos embargos, nos termos do
art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.
b) Por ser decisão interlocutória, interporia o recurso de agravo de instrumento, no prazo de
15 dias – art. 1.015 do CPC (o efeito suspensivo tem caráter liminar).
Questão 2
a) Recurso de Apelação – CPC, art. 1.009.
b) Agravo de Instrumento (devido à situação de urgência), por ser decisão interlocutória, nos
termos do art. 919, § 1º, do CPC.

22. RECURSOS
Questões dissertativas
a) Apelação – art. 1.009 do CPC (ver conceitos dos arts. 485 e 487 do CPC). Efeito devolutivo (CPC, art. 1.013).
b) Apelação – art. 1.009 do CPC (ver conceitos do art. 525, § 5º, do CPC). Sobre o efeito
suspensivo, poderá aplicar o art. 1.012 do CPC, mas há limitações no art. 525, §§ 6º e
7º, do CPC.
c)
Agravo de instrumento – art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Efeito somente devolutivo, via de regra (art. 995 c/c 1.008 do CPC), mas poderá o relator conceder o efeito
suspensivo (parágrafo único, art. 995, do CPC).
d) Técnica infringente – art. 942 do CPC.
e) Agravo de instrumento – art. 1.015, V, do CPC. Efeito suspensivo e devolutivo. Porém,
há dúvida quanto a utilização do art. 17 da Lei 1.060/1950 quando há incidente apartado.
f ) Não há recurso, é mero despacho. Arts. 203, § 3º e 1.001 do CPC.
g) Não é agravável, não incide a preclusão imediata, deve ser reiterada em sede de apelação
– art. 1.009, § 1º, do CPC.
h) Agravo interno (é impróprio dizer agravo regimental, pois o regimento interno não
pode criar recurso) – art. 1.021 do CPC.

23. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caso 1
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RELATOR DA APELAÇÃO N. ... – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE...
Autos n....
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JOSÉ, pelo advogado devidamente constituído nos autos, que a esta subscreve, nos autos da
APELAÇÃO acima mencionada, que tem como parte adversária CARLOS, vem, respeitosamente, a Vossa Excelência, interpor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento
nos arts. 1.022 e ss. do Código de Processo Civil, cujas razões são abaixo expostas.
A – DA CONTRADIÇÃO CONSTANTE DO PRESENTE JULGADO
Da leitura do r. acórdão de fls. ..., verifica-se haver contradição entre parte da fundamentação
e o dispositivo do julgado, vício este, que nulifica a prestação jurisdicional.
Como se depreende de fls. ..., menciona-se expressamente que “no mérito, o provimento da
apelação se impõe”, pela análise da prova ali empreendida, segundo a qual o réu conseguiu
demonstrar que o autor não tinha o direito pleiteado. Porém, no dispositivo, decide-se pelo
não provimento do recurso.
Ora, ao se, na fundamentação se expressa pelo provimento da apelação, e depois concluir pelo
não provimento do recurso, evidencia a ocorrência de contradição, vício incompatível com a
necessária clareza da prestação jurisdicional.
Desta forma, havendo exposição de uma linha de argumento em um ponto do julgado e a
adoção de outro, completamente oposto, ao longo da mesma fundamentação, fica evidente,
incongruente com dispositivo que a encerra, de forma a prejudicar a clareza do julgado. Evidenciada a existência de contradição na sentença, a qual urge ser sanada.
B – DA CONSEQUENTE ADOÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE
AO CASO CONCRETO
No caso de sanar a contradição, pode ser constatado vício lógico mais grave, o qual gerará a
mudança do próprio teor do julgado. Nestas hipóteses, autoriza a jurisprudência, a alteração
do julgado, sempre de forma a preservar a certeza e precisão do julgado viciado.
Desta forma, autoriza o ordenamento jurídico ser dada nova solução à lide, valendo-se do
efeito modificativo excepcional emprestado aos Embargos de Declaração, a fim de denegar a
segurança pleiteada, e adequar a solução à primeira parte do julgado, como forma de preservar a lógica da sentença, como determina a legislação aplicável.
C – DA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA
Caso o resultado do recurso se mantenha, deverá ser sanada omissão, consistente na não
apreciação do pedido de revisão da verba honorária arbitrada ao advogado do Autor, expressamente formulado nas razões de apelação.
Ora, o acórdão deve julgar integralmente a apelação apresentada, sob pena de ser proferida
decisão viciada, cuja correção se dá por meio dos embargos de declaração.
D – DO REQUERIMENTO
Posto isto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para
fins de sanear o julgado, suprimindo-se a contradição, deferindo-se, se o caso, o excepcional
efeito infringente ou, mantendo-se o resultado original, sanear a omissão apontada.
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Pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
24. AGRAVO DE INSTRUMENTO
Caso 1
A peça cabível é Agravo de instrumento requerendo a reversão da antecipação de tutela para
que desde já o nome de Maria do Bairro (agravante) tenha seu nome retirado dos órgãos de
proteção ao crédito.
Agravado: O banco Tio Patinhas
Fundamento: art. 1.015 e seguintes do CPC.
Há necessidade de fazer peça de interposição, que será endereçada para o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina.
Há necessidade de requerer efeito suspensivo ativo para o recurso.
No mérito deve-se alegar que estão preenchidos os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora do art. 294 e ss. do CPC, vez que há prova documental conferida pelo agravado
de que a cobrança é indevida, bem como na urgência da medida.

25. RECURSO DE APELAÇÃO
Caso 1
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo n.
Procedimento Ordinário – Cobrança de Despesas Condominiais
ROBERTO ...., já devidamente qualificados nos autos do
processo em epígrafe que lhe promove CONDOMÍNIO ...., não podendo resignar, data
máxima vênia, com a respeitável sentença de fls., que julgou procedente a presente Ação de
Cobrança de Despesas Condominiais, sobrevindo à condenação do ora recorrente, inclusive
em verbas sucumbenciais, vem mui respeitosamente através de seu procurador signatário,
com fulcro nas normas de estilo, interpor o presente recurso de
APELAÇÃO
para a egrégia instância superior, conforme lhe faculta o art. 1.009 e seguintes do Código de
Processo Civil, para o que solicita que Vossa Excelência o receba, tudo segundo a exposição e
consubstanciado nas razões adiante aduzidas.
Por derradeiro, salienta que se trata de autos físicos, razão pela qual junta comprovante de
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno (art. 1.007 do CPC). Ainda, o presente

Fechado_PRATICA PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.indd 289

09/07/20 15:21

290

28. GABARITOS

recurso de apelação tem-se por tempestivo, uma vez que a respeitável decisão ora guerreada
foi disponibilizada através do Diário Oficial do Estado em __ de ______ de ____ (CPC, art.
1.003, § 5º). Então, cumpridas as formalidades legais, requer a remessa imediata dos mesmos
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que este conheça das inclusas
razões e lhes dê provimento.
Termo em que,
P. Deferimento.
São Paulo, ____ de ___________ de ____.
ADVOGADO
OAB...
RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO
Apelante: ROBERTO ...
Apelado: CONDOMÍNIO ...
Processo origem:
Procedimento Ordinário – Cobrança de Despesas Condominiais
Origem: 39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
EGRÉGIO TRIBUNAL!
COLENDA CÂMARA!
EMÉRITOS JULGADORES!
I - DOS FATOS
Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Condominiais indevidamente direcionadas
contra o ora Apelante, arrematante do imóvel, mas que ainda não obteve os documentos
para registrar a carta de arrematação (fls. 16) e nem tampouco houve imissão na posse
naquele processo. Não houve mudança de titularidade no registro de imóvel, razão pela
qual não há que se falar em legitimidade passiva na presente ação. O Apelante é ilegítimo para responder por débitos condominiais da coisa que nem é o proprietário e nem
é possuidor.
Nesse passo, frise-se, o Apelante não mora no imóvel (que era de titularidade de seu falecido
pai, hoje sendo ocupado por pessoas diversas). Basta ver que a residência do Apelante é no
Morumbi (fls. 16) e o imóvel em questão é situado na Rua Sabará, bairro de Higienópolis.
A cobrança deveria ser direcionada contra o Espólio de Milton .... e Déa ...., como era a cobrança primitiva, onde tramita a arrematação. Nem se alegue que o Condomínio não tenha
conhecimento dos nomes dos proprietários, haja vista que a advogada que atua neste feito
é a mesma que atuou nos autos em que houve a tal arrematação ainda pendente de registro
(fls. 66/67).
Assim, dada à ilegitimidade, por oportuno pede-se vênia para transcrever parte da decisão
monocrática, a qual se pretende reformar, “in verbis”:
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“Ante ao exposto, condeno o réu Roberto ... a pagar ao autor
Condomínio Edifício .... a quantia de R$ 60.380,80 ..., ainda,
ao pagamento das contribuições de condomínio vencidas e não
pagas no curso do processo ...., por fim, ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
de vinte por cento (20%), do valor atualizado da condenação.”

Nenhuma das condenações pode prevalecer, devendo a sentença ser reformada.
Mas não é só.
Fato ainda mais relevante é que o Condomínio, ora Apelado, por sua advogada e patrona
nos presente autos, Dra. Therezinha de Fátima F. Braga Fernandes, OAB/SP 83260/SP, informou nos autos de arrematação as dificuldades de hasta pública do imóvel, ofertando ao
eventual arrematante a quitação dos condomínios passados e futuros, após a arrematação e até
a imissão na posse do imóvel (petição de fls. 66/67). Ora, o advogado postula nos autos, com
poderes do Condomínio. Quem melhor do que a advogada do Condomínio para pleitear em
juízo o que fielmente quer seu constituinte? Veja-se então o teor da petição do Condomínio,
assistida pela respectiva advogada, às fls. 66:
“CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ..., por sua advogada que esta subscreve nos autos da AÇÃO
DE COBRANÇA ... vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que na
2ª praça do imóvel penhorado nestes autos a ser realizada aos 17/03/2010 às 14:00h., neste
fórum, seja apregoado em voz alta que caso algum licitante arremate o apartamento n. 22
nesta praça por valor igual ou superior a 60% do valor atualizado da avaliação judicial o Condomínio Edifício ... dará quitação integral dos débitos condominiais desta ação, bem como
da ação em trâmite perante a ª Vara Cível, processo n. ..., independentemente do quanto
levante judicialmente, não remanescendo em qualquer hipótese, após a arrematação e até a
data de imissão deste na posse do imóvel, débito condominial sobre a unidade eventualmente
arrematada.
Ressalte-se que tal entendimento é corroborado por posicionamento atual do TJSP ...
Ademais, se a assim não procedesse, o Condomínio Exequente teria que conviver com a
inadimplência ad eternum uma vez que o débito condominial já monta aproximadamente
R$ 663.000,00, lembrando que o valor da avaliação judicial do bem atualizado até a presente
data perfaz a quantia de R$ 621.573,53 ...
THEREZINHA DE FÁTIMA F. BRAGA FERNANDES
OAB/SP 83.260”
O Apelante age de boa-fé.
No dia do leilão foi deferido por aquele juízo tal petição do Condomínio, apregoada as vantagens conforme petição. Assim houve a arrematação pelo Apelante e o Condomínio recebeu
R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) – bem mais do que os 60% da avaliação, tal como
pretendido naquela petição – com a arrematação efetuada pelo Apelante – tudo verificável e
comprovado pela própria carta de arrematação juntada pelo Condomínio (fls. 16 destes autos).
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Por que não valeria uma petição utilizada em juízo? A petição foi assinada pela advogada do Condomínio, despachada perante o juiz compete e, conforme deferido, lida antes do pregão do leilão.
Ainda, no mês de julho de 2013 o Apelante alcançou um acordo com os atuais ocupantes,
razão pela qual passou a quitar os débitos condominiais e impostos em atraso.
Já nestes autos, o Apelante oportunamente contestou e protestou pela audiência de instrução
e julgamento, quanto seria dado levar o porteiro do prédio para oitiva, informando que ele
não mora no imóvel e quem são os verdadeiros moradores. Necessitava o autor da audiência
de instrução e julgamento. Todavia, o MM. Juiz a quo abruptamente exarou a sentença de
fls., o que importa transcrever o seguinte trecho:
“Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 330, I, do Código de
Processo Civil, pois a questão de mérito versa sobre direito e sobre fatos cuja prova
independe de perícia e de oitiva de testemunhas.”
E, assim o fazendo, não analisou o documento de fls. 16, onde consta inequivocamente que
o Autor não mora no imóvel objeto das despesas condominiais. Ainda, o Apelante conta com
mais de 40 (quarenta) anos e o Condomínio forjou uma cópia de correspondência de Colégio
para mascarar a verdade dos fatos (fls. 88/89). Assim, a sentença tal como abruptamente
lançada é nula, pois implicou em cerceamento de defesa.
Aliás, o juiz se excedeu no julgamento com frases como “réu-arrematante sempre esteve na posse
do imóvel” (o que é contrário à prova dos autos); “sua mãe, que chegou a acumular mais de meio
milhão de reais em contribuições atrasadas. (...) Pretende o réu, a bem da verdade, perpetuar verdadeira tradição familiar.” (...) “Prestes a perder o imóvel, o filho que com ela mora arrematou o bem,
provavelmente com o dinheiro economizado ao longo dos anos de inadimplência.” (o Apelante mora
no Morumbi) “Agora, parece o réu acreditar ter descoberto o ovo de Colombo da delinquência civil”
(...) “o réu e sua genitora continuarão a viver no condomínio às custas de seus vizinhos, como família real sustentada por seus súditos.” (o Apelante já vem pagamento o condomínio nos últimos
meses, comprovado nos presentes autos, conforme juntada efetuada na própria audiência de
conciliação). O que é isso??? O juiz virou advogado do condomínio??? Pode o juiz não colher
as provas e deturpar tudo??? E o direito ao devido processo legal onde fica??? Que absurdo!!!
O Poder Judiciário não poderá se prestar a isso.
Destarte, houve uma descabida antinomia interpretativa por parte do D. Juízo “a quo” em
relação aos fatos e direito da causa, devendo ser reformada a sentença, para que haja o conhecimento das preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva e, se superadas
as preliminares, no mérito, seja reconhecida a total improcedência do feito, na forma da lei.
Vejamos os fundamentos de direito.
II – DO DIREITO
PRELIMINARMENTE
II. 1) DO CERCEAMENTO DE DEFESA E FERIMENTO DA IMPARCIALIDADE,
AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO NA SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (OITIVA DE TESTEMUNHA) E DEFEITO DA FUNDAMENDAÇÃO DA
SENTENÇA (LEITURA DEFICIENTE DOS AUTOS PELO MAGISTRADO)
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O julgamento da presente demanda, sem que o Réu tenha direito a oitiva de suas testemunhas causou prejuízo essencial ao julgamento, cerceou o direito de defesa e o contraditório
conferido ao Apelante pela Carta Magna de 1988.
Insta mencionar que o Apelante confiava na oitiva de suas testemunhas para infirmar a alegação da Apelada de que ele mora no imóvel objeto da cobrança condominial. Ele é terceiro e o
fato de seu genitor, já falecido, ser o proprietário do imóvel, não o torna posseiro ou morador,
pois lá residem outras pessoas.
Evidenciadas as causas do cerceamento de defesa, imperioso o reexame da decisão, anulando
a sentença e reconduzindo o feito ao seu curso normal, a fim de elucidar todas as incertezas
trazidas à baila.
Frise-se, aliás, o juiz se excedeu no julgamento, utilizando palavras fortes para atacar o Apelante, como imputando a ele “perpetuar verdadeira tradição familiar”; “ter descoberto o ovo de
Colombo da delinquência civil”; “o réu e sua genitora continuarão a viver no condomínio às custas
de seus vizinhos, como família real sustentada por seus súditos.” Nota-se um desequilíbrio do
Magistrado a quo, total despreparo no julgamento, julgando com parcialidade, o que
macula o julgamento.
O direito ao devido processo legal, desta feita, não foi assegurado ao Apelante. Precisa ser
lembrado que o juiz não é parte do processo: não pode demonstrar-se interessado na causa
em favor de uma das partes, atuando deliberadamente para ajudar uma e prejudicar a outra.
O julgador deve se portar e procurar fazer cumprir a paz social, que se projeta no ideal de justiça, e ele somente pode julgar com exatidão se dar às partes oportunidades de apresentarem
suas teses, suas provas.
O tempo e a causa madura é o que cura o processo.
Em verdade, no presente caso mister se faz a identificação do conjunto de circunstâncias de
difícil percepção, típicas do contraditório, devendo ser deferida a produção de prova testemunhal, no viso de manter incólume o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa
e do contraditório, bem como de evitar prejuízos processuais para as partes pelo advento de
decisão final nula.
É curial concluir-se que o D. Juízo “a quo” não leu os autos e não teve elementos probatórios suficientes e essenciais para dar uma decisão justa e equilibrada, tento que em todo o
relatório e fundamentação do decisum faz referência a apenas o documentos de fls. 66/67,
mas dá elementos narrativos apenas do documento de fls. 64/65 (nada fala, em verdade, do
documento de fls. 66/67). Havendo cerceamento de defesa, a igualdade real fica abalada.
Cândido Dinamarco já afirmava que “o processo deve ser adotado de meios para promover a
igualdade entre as partes”, e um deles, seguramente é que o juiz participe, ativamente, da produção
das provas, e conclui o renomado jurista: “O contraditório efetivo e equilibrado de que se fala a
doutrina exige que os litigantes combatam com paridade de armas”.
Realmente, o Juiz aprecia livremente as provas, decidindo segundo a sua prudente convicção acerca de cada fato, sendo o seu convencimento produzido através de mecanismos racionais patenteáveis em sede de fundamentação, todavia, para chegar a essa convicção, se faz necessário o julgador
servir-se dos meios de provas estabelecidos em lei, e mais, ao menos um mínimo: ler os autos!!!
Consoante aos fatos narrados, resta clara a necessidade da realização de prova testemunhal,
pois, no caso vertente, o encerramento da fase instrutória sem que fosse realizada a prova a
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fim de verificar e apurar o antagonismo entre a inicial e a contestação, causou prejuízo ao
Apelante, devendo ser anulada a sentença com fundamento na insurgência direta aos princípios corolários da Carta Magna, quais sejam: a imparcialidade, a ampla defesa, o contraditório, a igualdade e o devido processo legal.
Em conclusão, ante ao ferimento dos princípios constitucionais elencados, a sentença resta
nula por variadas razões: a) prejuízo à defesa do Apelante no cerceamento de defesa pela não
designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas (a sentença narra fatos contestados e infirmados por outros documentos, devendo ser esclarecidos antes do julgamento);
b) ferimento da imparcialidade do juiz manifestada na redação da sentença que faz referência
a vários fatos não provados nos autos e utilizando palavras pouco aprazíveis; c) deficiência de
fundamentação, pois a narrativa da sentença não concatena e explora o conjunto probatório
dos autos, e mais, o único documento indicado (fls. 66/67) nada tem com a narrativa exarada
na fundamentação da sentença. Portanto, preliminarmente, requer seja declarada a nulidade
da sentença, determinando que o juiz a quo proceda à designação da audiência de instrução,
na forma da lei.
II. 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA
Conforme estampado nos autos, o imóvel continua em nome de DÉA ... e ESPÓPIO DE
MILTON ... e a matrícula está bloqueada por decisão judicial de 13 de julho de 2011, ficando impedido o Apelante de exercer o direito do registro da carta de arrematação (basta ver as
Av. 13 e 14 da matrícula 5.381, fls. 12 – verso).
Enquanto o Poder Judiciário não outorgar a propriedade do imóvel ao Apelante, nada pode
ser cobrado dele (Apelante) a título de despesas condominiais. Pouco importa que os proprietários sejam seus genitores, pois ele não mora no imóvel e não se podem transferir dívidas dos
pais para os filhos, invadindo patrimônio alheio e distinto.
Somente se houvesse o formal de partilha, então poderia se cogitar em proceder-se a cobrança
em nome do filho. Vide a jurisprudência nesse sentido:
“Despesas de condomínio. Embargos de terceiro. Ação de cobrança de despesas de condomínio ajuizada contra os pais da autora. Desistência da ação em relação ao pai em razão de
seu falecimento. Prolação de sentença que acolheu o pedido do condomínio. Penhora do
bem imóvel gerador das despesas condominiais. Embargos de terceiro deduzido pela filha do
casal, na condição de herdeira necessária. Formal de partilha. Documento essencial ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Não reconhecimento.” (TJSP. Ap. 9182622502007826
SP 9182622-50.2007.8.26.0000 – Rel. Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado, j.
17.3.2011, DJe 21.3.2011)
Nessa linha, há que se reconhecer a patente ilegitimidade do Apelante para responder por
dívidas de imóvel que permanece em nome dos seus genitores. O advento da arrematação
pelo Apelante em nada muda essa realidade, pois a matrícula foi bloqueada há mais de 02
(dois) anos, antes mesmo de se reunir os requisitos para a transferência do bem ao Apelante,
frise-se, que não pode exercer a propriedade por determinação judicial (Av. 14, às margens da
respectiva matrícula – fls. 12, verso).
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II. 3) MÉRITO
A personalidade do Condomínio e sua representação em juízo se faz através do síndico e do
advogado constituído. Disso não discrepa a jurisprudência, tanto que podem propor acordo
diretamente, por petição. Veja-se a seguinte decisão:
CONDOMÍNIO - DESPESAS- AÇÃO DE COBRANÇA - ACORDO CELEBRADO ENTRE
AS PARTES, JUNTADO AOS AUTOS NA MESMA DATA EM QUE PROFERIDA SENTENÇA
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO,FORMULADO PELA AUTORA - INDEFERIMENTO, POR FALTA DE BASE PROCEDIMENTAL - AFASTAMENTO - A
QUALQUER TEMPO PODERÁ HAVER COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL, ATÉ EM SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO -RECURSO PROVIDO. (TJSP. AI 990104455235SP, Rel. Francisco Casconi, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2010, DJe 25.10.2010)

O poder da advogada em juízo está embasado na procuração, que pode ser inclusive ratificada
posteriormente, e disso não pode se olvidar, pois às fls. 09 consta procuração com expressos
poderes para transigir, fazer acordos e firmar compromissos em nome do condomínio.
Assim, para os atos obrigações em juízo, em estando o Condomínio assistido de advogado,
conforme se verifica nos presentes autos, não se exige prévia ata assemblear. A sentença está
equivocada no mérito e deve ser reformada. Aliás, se não fosse válida a procuração outorgada
e exigisse para todo acordo uma assembleia específica, seria o caos no Judiciário.
O Condomínio usa de má-fé. Quer se beneficiar do dinheiro que entrou em função dos
benefícios concedidos para a arrematação, mas não quer cumprir o disposto em petição firmada em Juízo (fls. 66/67). O que é mais esdrúxulo, consegue-se em primeira instância, sob
o manto do Poder Judiciário, dar continuidade na cobrança indevida e deliberada. Há se dar
um basta a isso. A reforma da sentença, no mérito, é o que se requer, voltando o caso a cursar
os trilhos da Justiça.
A tal petição (fls. 66/67) foi essencial para que o Apelante tomasse a decisão de desembolsar
R$ 510.000,00 para arrematar o imóvel. Numa relação séria, cumpre-se o que se escreve. Não
se poderia admitir a atitude de uma cobrança contrária ao que literalmente se deliberou antes
da arrematação, sem ressalvas de qualquer qualidade que seja do eventual arrematante. Agora,
porque o Apelante é filho dos proprietários, então se quer “mudar a regra do jogo” após o
implemento do pagamento.
Assim, em virtude da necessidade de se estabelecer parâmetros de estabilidade das relações
interpessoais é imperioso que as demandas postas à apreciação do Poder Judiciário sejam
avaliadas sob a exegese do princípio da segurança jurídica que implanta no seio da sociedade
a certeza do tratamento normativo aos fatos já consumados.
Assim, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, parecer não haver outra alternativa, com vistas a imprimir-se um mínimo de legalidade à presente relação jurídico-processual, possibilitando-se assim, a análise das razões de apelação pelo Egrégio Tribunal de
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Justiça do Estado de São Paulo, com consequente distribuição da necessária Justiça e, por
conseguinte, reforma da sentença no mérito. Como houve notícia de que o Apelante fez
acordo com os ocupantes para pagamento das despesas condominiais e impostos a partir do
mês de julho de 2013, estando em dia com os débitos condominiais e impostos destes meses,
vem o Apelante suplicar a extinção das cobranças dos débitos condominiais de abril de 2010
a junho de 2013. É o que se requer desde logo, extinguindo-se a cobrança do Condomínio,
ressalvado ao Condomínio efetuar a cobrança perante os titulares do imóvel, a partir de julho
de 2013, acaso impagos.
III – DO PEDIDO
			
Diante de todo o exposto, é a presente para requerer que seja RECEBIDO, rogando ainda
dar ao presente recurso os efeitos devolutivo e suspensivo como de direito, e DADO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, reformando a decisão de primeira instância
para:
a) PRELIMINARMENTE, que haja o conhecimento das preliminares de cerceamento de
defesa (determinando-se a nulidade da sentença para designar a audiência de instrução para
oitiva de testemunha); deficiência de fundamentação da sentença (determinando-se a nulidade da sentença prolatada contrária à prova dos autos – fls. 16 que declina residência do
Apelante no Morumbi - e resvalando no ferimento da imparcialidade do juiz a quo); ilegitimidade passiva (extinguindo o feito sem julgamento de mérito, reconhecida a legitimidade
dos atuais proprietários do imóvel, dado o bloqueio judicial da matrícula e impossibilidade
de transferência do imóvel para o Apelante – fls. 12, verso);
b) no MÉRITO, julgar a ação totalmente improcedente, tendo em vista que a advogada
é investida de poderes para atuar em juízo, sendo válida e eficaz a petição de fls. 66/67, na
forma da jurisprudência uníssona de nossos Tribunais, por conseguinte e em definitivo a
inexigibilidade contra o ora Apelado dos débitos condominiais de abril de 2010 a junho de
2013, bem como a reversão da verba de sucumbência, inclusive honorária, consoante fundamentação da decisão monocrática ora guerreada.
Em assim procedendo, esse e. Tribunal está distribuindo a mais lídima J U S T I Ç A!
Termos em que,
P. Deferimento.
São Paulo, ___ de ________ de ____.
ADV./ ASSINATURA
OAB/SP n ...
Caso 2
A decisão em questão tem natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, § 1º, do art.
487, I e II, e do art. 490, todos do CPC. Com efeito, extinguiu-se o processo, com resolu-
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ção do mérito, rejeitando o pedido de indenização pelo fato do produto, ao entender que a
vítima não se qualificava como consumidora, na forma da lei, decidindo, também, de ofício,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Em virtude disso, o meio processual
adequado à impugnação do pronunciamento jurisdicional, a fim de evitar que faça coisa
julgada, é o recurso de apelação, de acordo com o art. 1.009 do CPC. Deve-se, para buscar
a tutela integral ao interesse do autor, impugnar cada um dos capítulos da sentença, isto é,
tanto a inexistência da relação de consumo (explorar a tese do consumidor por equiparação
– CDC, art. 17) quanto o reconhecimento de ofício da prescrição (não corre a prescrição
contra absolutamente incapaz – CC, art. 198, I). Ademais, como o autor já produziu toda
a prova pré-constituída que julga adequada, deve devolver toda a matéria, pugnando pelo
provimento total do recurso de apelação, para que o Tribunal examine as demais questões,
sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, aplicação da teoria da causa
madura na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC.
Quanto ao primeiro ponto, deve-se sustentar a existência de relação de consumo entre o autor da ação, vítima de acidente de consumo, e a ré, fabricante do produto defeituoso que lhe
causou dano moral e estético. Nesse caso, a despeito de não ter participado, como parte, da
relação contratual de compra e venda do produto, o autor é qualificado como consumidora,
pois, nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento” (art. 17 do CDC).
Presente a relação de consumo, deve-se postular pelo julgamento do mérito, sem necessidade
de retorno dos autos à instância inferior, alegando que a fabricante responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos de fabricação de produtos que ponham
em risco a segurança dos consumidores, como ocorreu no caso vertente (art. 12, caput e §
1º, do CDC).
Quanto ao segundo capítulo da sentença, deve-se pretender o afastamento da prescrição. Isso
porque não corre prescrição contra absolutamente incapaz (art. 198, I, do CC), razão pela
qual o termo inicial de contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 27 do CDC)
efetivou-se apenas em 2012, quando o autor completou 16 anos, tornando-se relativamente
capaz. Dessa forma, a prescrição de sua pretensão ocorreria apenas em 2017.
Nessa linha, deve-se requerer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado, desde
logo, procedente, mediante o reconhecimento da relação de consumo e o afastamento da
prescrição, dando provimento integral ao recurso de apelação, com o julgamento do mérito
da demanda, na medida em que o feito se encontra maduro para julgamento dos pleitos de
danos morais, lucros cessantes e danos estéticos.

26. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Caso 1
De antemão, nota-se que o recurso especial é pouco comum nos exames da OAB, fato que
pode surpreender muita gente. Mas a questão colocada neste caso, sobretudo no que se refere
ao direito material subjacente, não é de elevada dificuldade.
O cabimento do recurso especial se justifica pelas seguintes razões:
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(i) a parte pretende interpor um recurso (que não sejam os embargos de declaração) por
não se conformar com acórdão proferido pelo TJ/RJ (em votação unânime), ou seja, a peça
processual cabível é o Recurso Especial para o STJ, nos termos do art. 105, III, a, da CF/88
e art. 1.029 e seguintes do CPC
(ii) o caso trata da (in) correta aplicação de lei federal (Código de Defesa do Consumidor),
mais especificamente a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em relação
de consumo (arts. 2º e 28 do CDC); em outras palavras, não existe temática constitucional (o
que poderia levar a um recurso extraordinário), mas meramente infraconstitucional;
(iii) trata-se de uma decisão de última instância, pois a lei não prevê nenhum outro recurso
contra tal decisão (note que o enunciado exclui os embargos de declaração);
(iv) Ocorreu o chamado “prequestionamento”, assim entendida a expressa manifestação do
tribunal acerca do tema objeto do recurso (“causa decidida”), em que pese toda celeuma que
envolve esta questão.
(v) a decisão é da lavra de um tribunal (TJRJ);
(vi) não existe questão fática a ser analisada no recurso, mas apenas questão de direito (aplicação
da norma a fatos incontroversos), de modo que não incide o enunciado da Súmula 7 do STJ.
(vii) deverá ter como pedido que o STJ conheça do recurso e no mérito lhe seja dado provimento, a fim de sanar violação aos dispositivos de Lei Federal e, consequentemente, reformar
o acórdão do TJ/RJ, a fim de manter, na íntegra, a decisão proferida pelo juízo de primeiro
grau, autorizando, assim, a desconsideração da personalidade jurídica.
Assim sendo, cabe recurso especial, cuja competência para julgamento é do STJ, conforme a
previsão do art. 105, III, a, da Constituição Federal e art. 1.029 e seguintes do CPC:
O recurso deve ser apresentado em duas peças: uma de interposição (dirigida ao tribunal local
que proferiu a decisão objeto de reforma) e outra com as razões recursais, conforme modelo
básico que apresento a seguir.
Questão Dissertativa
Nos casos de violação reflexa à Constituição Federal, o recurso que deve ser interposto é o
Recurso Especial, nos termos do art. 105, III, da CF, assim como prevê o art. 1.033 do CPC.

DESCUBRA QUAL É A PEÇA
1)

Qual a peça: Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela antecipada e indenização por danos morais
Artigos (fundamentação jurídica): CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts. 186, 928 e 940.

2)

Qual a peça: Ação indenizatória por danos mateirais c/c condenação por lucros cessantes c/c tutela antecipada
Artigos (fundamentação jurídica): CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 294 e ss.

3)

Qual a peça: Contestação
Artigos (fundamentação jurídica): CC, art. 186; CPC, arts. 335 e ss.
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4)

Qual a peça: Contestação
Artigos (fundamentação jurídica): CC, art. 938; CPC, arts. 335 e ss.

5)

Qual a peça: Ação condenatória de obrigação de fazer c/c tutela antecipada
Artigos (fundamentação jurídica): CDC, arts. 18, 14, 20, §3º, 101, I; CC, art. 186;
CPC, art. 294.

6)

Qual a peça: Contestação
Artigos (fundamentação jurídica): CPC, arts. 80, 485, IV e VI; 330, II e III; 337, XI;
CC, art. 884.

7)

Qual a peça: Ação de despejo c/c cobrança
Artigos (fundamentação): Lei 8.245/91 (arts. 5º e 59).

8)

Qual a peça: Ação anulatória de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e tutela
antecipada (para proceder o tratamento durante o trâmite da ação)
Artigos (fundamentação): art. 24 da CF, art. 51 do CDC (abusividade contratual),
art. 1.048 do CPC (prioridade na tramitação).

9)

Qual a peça: Contestação
Artigos (fundamentação): art. 335 da Lei de Incorporação (Lei 4.591/1964) e CDC.

10)

Qual a peça: Agravo de instrumento (para atacar o indeferimento da liminar)
Artigos (fundamentação): art. 1.015 do CPC, art. 464, § 1º, I, do CPC, art. 5º, LV,
da CF – direito a ampla defesa e respectivo cerceamento de defesa.

11)

Qual a peça: Cumprimento da sentença
Artigos (fundamentação): art. 513 do CPC.

12)

Qual a peça: Ação de despejo c/c cobrança
Artigos (fundamentação): Lei 8.245/91 (arts. 5º e 59).

13)

Qual a peça: Apelação
Artigos (fundamentação): extra petita (arts. 1.009 e ss. do CPC e arts. 186, 212 e 936
do CC).

14)

Qual a peça: Ação revisional de pensão alimentícia c/c tutela antecipada para redução
e fixação de alimentos provisórios. Alternativamente pode ser intentada a ação declaratória de extinção de obrigação alimentar c/c tutela antecipada para tornar inexigível
os alimentos durante o trâmite da demanda.
Artigos (fundamentação): art. 294 e ss. CPC e art. 15 da Lei 5.478/1968.
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15)

Qual a peça: Ação de reconhecimento de paternidade c/c fixação e cobrança de alimentos. Alternativamente: investigação de paternidade.
Artigos (fundamentação): O rito especial da Lei 8.560/1992 (art. 2º-A e parágrafo
único). Lei de alimentos – 5.478/1968 (art. 1º para rito especial; art. 2º para provar o
grau de parentesco). Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei
8.069/1990 – art. 7º). Liminar de alimentos: art. 305, p. único, do CPC c/c art. 4º
da 5.478/1968 (fixação de alimentos provisórios).

16)

Qual a peça: Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada,
podendo a medida ser distribuída ao Juizado Especial ou Vara Cível do local de
domicílio do consumidor (foro privilegiado do CDC), ou ainda, admite também
a propositura no local da sede da empresa (regra geral do CPC).
Artigos (fundamentação): No mérito, o candidato deveria ter destacado tratar-se de
uma relação de consumo, justificando a pretensão do consumidor na aplicação do
art. 18, § 1º, do CDC, que garante o direto de troca. Há possibilidade de pedido de
dano moral. Por se tratar de ação comum, poderia ser proposta pelo rito comum ou
ordinário. Podem ser utilizados os arts. 444 e 247 do CC.
Também estão corretas as peças nominadas de: a) ação de responsabilidade do fornecedor
(arts. 18 e 101 do CDC, inclusive nome expresso neste artigo); b) ação de obrigação de entrega de coisa (ou de dar), uma vez que o objetivo era a entrega de uma coisa certa (não há
indicação expressa se existe um fazer ou apenas entrega da coisa); c) ação de indenização, já
que o próprio gabarito também fala em indenização por danos morais; d) ação de cumprimento de obrigação específica, ou apenas ação de conhecimento (gênero correto). Cremos
que o padrão de resposta utilizou o nome “ação de obrigação de fazer” em caráter genérico,
tendo em vista a disposição constante no art. 84 do CDC, tutela antecipada com base no
art. 294 e ss. do CPC, ou ainda, no art. 497 do mesmo Código, ou também, no art. 84,
§ 3º, do CDC. Evidentemente, também está correta a utilização da expressão liminar (no
sentido amplo) ou tutela específica como estabelece de forma expressa a legislação para
as obrigações de fazer, não fazer ou entrega de coisa (art. 497). Por fim, de forma correta,
por se tratar de relação de consumo, o padrão de resposta afirmou ser cabível pedido de
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

17)

Qual a peça: Ação de usucapião especial urbano (rito especial)
Artigos (fundamentação): Tratando-se de posse mansa e pacífica sobre imóvel urbano
de tamanho não superior a 250 m2, utilizado como moradia pelo requerente, que não
possui outro bem imóvel, é seu direito adquirir-lhe a propriedade, conforme dispõe o
art. 9º da Lei 10.257/2001. Do mesmo modo, o art. 1.240 do CC e, por fim, no mesmo sentido, a Constituição Federal em seu art. 183. A ação para esse propósito é a de
usucapião especial urbano, que seguirá o procedimento sumário, figurando como parte legítima ativa o requerente, conforme dispõem a já mencionada Lei 10.257/2001
(arts. 12, I, e 14). São legitimados passivos o 1º requerido, na condição de proprietário do imóvel, e os outros réus, confinantes e terceiros, na condição de interessados,
bem como suas respectivas esposas, se casados forem. Utilizar a prioridade ao idoso,
art. 1.048 do CPC (prioridade na tramitação).
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ASSINALE A PEÇA CORRETA
1)

Incidente de falsidade (arts. 390 e 470 do CPC) ou réplica (elemento modificativo
do direito – arts. 303 e 326 do CPC), a depender do fundamento.

2)

Alimentos para si (Lei 5.478/1968) ou divórcio (Lei 6.015/1977), a depender do
fundamento. Não cabe um dos cônjuges requerer alimentos para o filho, pois é o
filho que pede, representado pelo responsável legal. Ver arts. 1.124, 1.571, IV, 1.582
e 1.583, § 3º, do CC.

3)

Revisional – art. 2.036 do CC e art. 19 da Lei 8.245/1991.

4)

Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada pelo rito sumário.
Arts. 186 e 247 do CC – danos morais; arts. 273 e 461, § 4º, do CPC; art. 6º, II e art.
18, § 4º, ambos do CDC (Lei 8.078/1990).

5)

Elidir eventual pleito de liminar de desocupação, se, dentro dos 15 dias concedidos
para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, consoante prevê o art. 59, § 3º,
desde que respeitado o limite do art. 62, parágrafo único, ambos da Lei 8.245/1991.

6)

Rito sumário: art. 275, II, “g”, do CPC: ação ordinária para a redução da doação inoficiosa, objetivando a nulidade parcial do contrato de doação no que tange ao valor
que exceder a parte disponível, ou seja, R$100.000,00, os quais integram a legítima.
A doação é válida na parte que não ultrapasse o valor disponível, sendo, pois, caso de
nulidade parcial. Em outras palavras, a doação padece de nulidade apenas quanto ao
valor que exceder a parte disponível, atingindo a legítima (arts. 549, 1.789, 1.846 e
2.007, § 3º, do CC). Trata-se de Doação Inoficiosa.

7)

Danos materiais e morais c/c retirada do material comercial do mercado. O direito à
imagem é direito da personalidade autônomo, que não se confunde com o direito à
honra. É indiscutível, no direito brasileiro, o cabimento de indenização por uso não
autorizado da imagem em publicação destinada a fins comerciais (art. 20 do CC).
O fato de a publicação assumir caráter elogioso não afasta o direito à indenização,
conforme se extrai da própria dicção do art. 20 e de diversos precedentes judiciais. Lei
9.610/1998 (art. 5º e 102), CF (art. 5º, V, VI, X e XXVIII).

8)

A peça cabível consiste em uma Ação de despejo com pedido de antecipação
de tutela. Deverá ser proposta no foro da situação do imóvel (art. 58, II, da Lei
8.245/1991). Jorge deve figurar no polo ativo e Miranda deve figurar no polo passivo, ambos qualificados, atendendo ao disposto no art. 282 do CPC. Ao explicitar
os fatos, deve o examinando destacar a existência de relação jurídica material entre
as partes decorrente da subrogação de Jorge nos direitos de propriedade, bem como
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no preceito legal disposto no art. 8º da Lei 8.245/1991, que autoriza a alienação de
imóvel durante o prazo da locação, concedendo o prazo de 90 dias para a desocupação
do imóvel pelo locatário, após a denunciação do contrato. Deverá formular pedido
de antecipação de tutela alegando presentes a verossimilhança e o periculum in mora,
na forma do art. 273 do CPC, já que não se trata das hipóteses do art. 59, § 1º, da
Lei 8.245/1991. O pedido de antecipação de tutela (art. 273 do CPC) é norma geral,
aplicável a qualquer processo de conhecimento, e como tal não pode ser afastada da
ação de despejo, que se submete ao rito ordinário. Ao final, deverá formular pedido de
concessão da antecipação de tutela, liminarmente, para o despejo da locatária, seguido
do pedido de confirmação dos seus efeitos com a imissão definitiva do autor na posse
do imóvel, além de custas e honorários de advogado.
9)

Deve ser proposta a ação de alimentos gravídicos e o prazo para resposta é de 5 (cinco)
dias, conforme dispõe o art. 7º da Lei 11.804/2008. A legitimada ativa é a mulher
grávida, na forma dos arts. 1º e 6º, ambos da Lei 11.804/2008.

10)

Cobrança, rito sumário – art. 275, II, “f ”, do CPC. Humberto deve pagar a Renata o
percentual ajustado a título de corretagem. Tendo sido ajustada a cláusula de exclusividade, ainda que concluído o negócio diretamente entre as partes sem a intermediação da corretora, Renata terá direito à remuneração integral pela sua corretagem, salvo
se comprovada sua inércia ou ociosidade, nos termos do art. 726 do Código Civil.

11)

Condenatória, apurando-se culpa subjetiva. Apesar de se tratar de relação de consumo,
o próprio art. 14, § 4º, da Lei 8.078/1990 (CDC) estabelece que a responsabilização
civil dos profissionais liberais é subjetiva, ou seja, impõe a comprovação do elemento
culpa. Mas a inversão do ônus da prova é um direito de todo consumidor, desde que
presentes os requisitos legais estabelecidos no art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 (CDC),
já que se trata de relação de consumo e este é um direito básico do consumidor que
não pode ser afastado pela responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais previstas no art. 14, § 4º, do CDC.

12)

Tanto judicial como administrativamente. Os requisitos para a realização do divórcio
administrativo são: a) consenso sobre todas as questões que envolvem o divórcio; b)
inexistência de filhos menores ou incapazes; c) disposição na escritura pública sobre a
partilha dos bens comuns, a pensão alimentícia, bem como a retomada do nome usado
anteriormente ao advento do casamento; d) lavratura da escritura pública por tabelião
de notas; e e) assistência de advogado ou defensor público, nos termos do art. 1.124-A,
caput e § 2º, ambos do CPC e art. 2º, IV, da Lei 6.515/1977 e seu parágrafo único.

13)

Embargos de Terceiro. O foro competente é o da 4ª Vara Cível de Itaperuna /RJ,
devendo o feito ser distribuído por dependência aos autos da Execução n. 6002/2011,
na forma do art. 1.049 do CPC. José Afonso figurará como autor dos embargos de
terceiro, tendo Carlos Batista como requerido, devendo as partes estar devidamente
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qualificadas. A legitimidade de Carlos Batista decorre da aplicação do princípio da
causalidade, eis que a penhora do imóvel foi formulada após requerimento do credor
que desprezou a existência de outros bens livres e desimpedidos em nome de Lúcia
Maria. O examinando deverá indicar como fundamento legal o art. 1.046 do CPC e/
ou art. 1.210 do CC, bem como a Súmula 84 do STJ. O examinando deve formular
estruturadamente a petição escrita, observando os requisitos do art. 282 do CPC, fazendo descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos com riqueza na argumentação,
coerência e raciocínio jurídico, caracterizando:
– Aquisição do imóvel mediante compromisso de compra e venda;
– Anterioridade da aquisição do imóvel em relação a dívida;
– A existência da posse do imóvel;
– A turbação decorrente da penhora efetivada.
– Existência de outros imóveis livres e desimpedidos.
O examinando deverá requer, no mérito, o pedido de desconstituição da penhora OU
manutenção da posse do imóvel. O examinando deve requerer:
– Citação/Intimação do embargado para responder aos embargos de terceiro
(art. 1.050, § 3º, do CPC);
– Condenação de honorários sucumbenciais e custas;
– Protesto pela produção de provas.
Por fim, deve indicar o valor da causa e inserir indicativos de data e local e assinatura
do causídico.
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